OPĆI AKTI OPĆINE MARČANA
A) ORGANIZACIJA LOKALNE SAMOUPRAVE

-

Statut Općine Marčana
Odluka o radnim tijelima Vijeća
Poslovnik Općinskog vijeća
Odluka o područjima mjesnih odbora
Odluka o pravilima za izbor mjesnih odbora
Odluka o naknadama troškova vijećnicima i članovima radnih tijela koja imenuje Vijeće i Načelnik
Općine Marčana
Odluka o plaći i visini naknade za rad Općinskog načelnika i njegova zamjenika

B)OPĆINSKI POREZI

-

Odluka o porezu na potrošnju i porezu na kuće za odmor
Odluka o visini stope prireza porezu na dohodak
Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu

C)RASPOLAGANJE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA
- Oduka o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanje prava građenja i davanje u
zakup građevinskog zemljišta
- Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora
- Odluka o uvjetima i načinu davanja javnih površina na privremeno korištenje
D)KOMUNALNO I VODNO GOSPODARSTVO
- Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Marčana,
- Odluka o komunalnoj naknadi
- Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
- Odluka o komunalnom doprinosu
- Odluka o komunalnom redu
- Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
- Odluka o priključenju na građevine za javnu vodoopskrbu
- Odluka o odvodnji i pročiščavanju otpadnih na području Općine Marčana
- Odluka o priključenju građevina na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda
- Odluka o načinu i uvjetima davanja koncesije za crpljenje i pražnjenje sabirnih i septičkih jama.
E)GOSPODARENJE OTPADOM
Plan gospodarenja otpadom Općine Marčana za razdoblje 2017. - 2022. godine
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada,
te usluga povezanih s tom javnom uslugom
- Odluka o načinu provedbe mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja
otpada i mjera za uklanjanje odbačenog otpada

-

F)GROBLJA
- Odluka o grobljima
- Odluka o visini naknade koja se plaća kod dodijele grobnog mjesta na neodređeno vrijeme
- Odluka o visini naknade troškova u svezi izvođenja radova na groblju
- Odluka o visini godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta za 2021. godinu
- Odluka o pravilima ponašanja na grobljima na području Općine Marčana
E)ZAŠTITA DOBROBITI ŽIVOTINJA
- - Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i
izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Marčana

E)PROMET I NERAZVRSTANE CESTE
- Odluka o uređenju prometa na području Općine Marčana
- Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Marčana
- Odluka o utvrđivanju nerazvrstanih cesta na području k.o. Kavran
- Odluka o utvrđivanju nerazvrstanih cesta na području k.o. Loborika
- Odluka o utvrđivanju nerazvrstanih cesta na području k.o. Krnica
- Odluka o utvrđivanju nerazvrstanih cesta na području k.o. Rakalj
F)GRADNJA
- Odluka privremenoj zabrani izvođenja radova tijekom turističke sezone u 2022. godini
G)POLJOPRIVREDA
- Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina na području Općine Marčana
H)UGOSTITELJSKA DJELATNOST
- Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
I)SOCIJALNA SKRB I POTPORA RJEŠAVANJE STAMBENIH PITANJA
- Odluka o socijalnoj skrbi
- Odluka o kriterijima i postupku javnog poziva za sufinanciranje kamate stambenih kredita
namijenjenih rješavanju stambenog pitanja na području Općine Marčana
J)PREDŠKOLSKI ODGOJ
- Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Predškolsku ustanovu “Vrtuljak” Marčana
K)STIPENDIRANJE STUDENATA
- Odluka o stipendiranju studenata
- Odluka o visini stipendije
L)FINANCIRANJE IZ PRORAČUNA
- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Marčana za 2022. godinu
- Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
- Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog
društva
H)ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
- Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Statut Općine Marčana(“Službene novine Općine Marčana 7/09., 2/13. i 4/13 – pročišćeni
tekst i 3/21.)

STATUT
OPĆINE MARČANA
(Redakcijski pročišćeni tekst)
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1)Ovim Statutom se, u skladu s propisima, podrobnije uređuje samoupravni djelokrug
Općine Marčana, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način
obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz
djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje Općine Marčana
kao jedinice lokalne samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza
Općine Marčana.
(2)Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, odnose se
jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.
Članak 2.
(1)Općina Marčana je jedinica lokalne samouprave čiji su naziv, sjedište i područje
određeni posebnim zakonom.
(2)Granice Općine Marčana mogu se mijenjati na način i po postupku propisanim
posebnim zakonom.
(3)U sastavu Općine Marčana su slijedeća naselja: Belavići, Bratulići, Cokuni, Divšići,
Filipana, Hreljići, Kavran, Krnica, Kujići, Loborika, Mali Vareški, Marčana, Mutvoran,
Orbanići, Pavićini, Peruški, Pinezići, Prodol, Rakalj, Šarići, Šegotići i Veliki Vareški.
(4)Kao dijelovi naselja iz stavka 3. ovoga članka u sastavu Općine Marčana su slijedeća
naseljena mjesta: Balići, Biletići, Boduleri, Cetinići, Cveki, Dvori, Krnički porat, Krvavići,
Kuftići, Kužinići, Livovići, Išići, Jovići, Marusi, Matelići, Negričani, Radeki-Glavica, RadekiPolje, Stancija Buršići, Stancija Celija, Stancija Elija, Stancija Peličeti, Stancija Stara, Škabići i
Valtursko polje.
(5)U sastavu Općine Marčana su i pojedinačni objekti ili skupine objekata koji nemaju
status naselja ili nisu u stavku 4. ovoga članka navedeni kao naseljena mjesta, a nalaze se na
području Općine Marčana.
Članak 3.
(1)Naziv "Općina Marčana" i njegove izvedenice mogu se koristiti u nazivima i
znamenjima ustanova, trgovačkih društava, udruga građana i drugih pravnih osoba po odobrenju
Općinskog načelnika.
(2)Općinski načelnik neće odobriti korištenje naziva “Općina Marčana” ako se ono
zahtijeva radi postizavanja očigledno nedopuštenog ili nepoštenog cilja, ili ako može naštetiti
ugledu Općine Marčana, ili ako ne odgovara području djelatnosti pravne osobe, kao i iz drugih
posebno opravdanih razloga. Iz razloga navedenih u ovom stavku Općinski načelnik može
uskratiti i već odobreno korištenje naziva "Općina Marčana" i njegovih izvedenica.
Članak 4.
(1)Općina Marčana je pravna osoba.
(2)Sjedište Općine Marčana je u Marčani, Marčana 158.

II OBILJEŽJA OPĆINE MARČANA
Članak 5.
(1)Općina Marčana ima grb i zastavu.
(2)Grbom i zastavom predstavlja se Općina Marčana i izražava se pripadnost Općini
Marčana.
(3)Izgled i uporaba grba i zastave utvrđuju se statutarnom odlukom po odobrenju
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Članak 6.
(1)Dan Općine Marčana je 14.travanj.
(2)Na taj dan održava se svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Marčana.
(3)Iznimno od odredbi stavka 2. ovoga članka, zbog posebno opravdanih razloga, svečana
sjednica Općinskog vijeća Općine Marčana može se održati prije ili poslije Dana Općine
Marčana iz stavka 1. ovoga članka.
III JAVNA PRIZNANJA
Članak 7.
Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog
značenja za razvitak i ugled Općine Marčana.
Članak 8.
(1)Javna priznanja Općine Marčana su:
1. Nagrada Općine Marčana,
2. Povelja “Počasni građanin Općine Marčana”,
3. Svečana povelja Općine Marčana.
(2)Nagrada Općine Marčana dodjeljuje se zaslužnim pojedincima, trgovačkim društvima,
ustanovama i drugim pravnim osobama kao javno priznanje za iznimna dostignuća i doprinos od
osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Marčane.
(3)Povelja „Počasni građanin Općine Marčane“ kao posebna počast dodjeljuje se
pojedincima koji su sa svojim osobnim doprinosom zadužili Općinu Marčanu i njezine građane,
kojima je osobita čast da takvi pojedinci budu počasni građani Općine Marčana.
(4)Svečana povelja Općine Marčane dodjeljuje se za naročite uspjehe u unapređivanju
gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke
kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.
(5)Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij za dodjelu , tijela koja
provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
(6)Odlukom iz stavka 5. ovoga članka mogu se utvrditi i druga javna priznanja.
IV SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA
LOKALNE I REGIONALNE (PODRUČNE) SAMOUPRAVE
Članak 9.
Ostvarujući zajedničke interese na unapređenju gospodarskog i društvenog razvitka,
Općina Marčana uspostavlja, surađuje i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne i
regionalne (područne) samouprave u zemlji i inozemstvu, sve u skladu s zakonom i
međunarodnim ugovorima.

Članak 10.
(1)Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju
sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne i
područne (regionalne) samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za
uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.
(2)Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke uređuje se
posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Članak 11.
Sporazum o suradnji Općine Marčana i pojedine jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave objavljuje se u službenom glasilu Općine Marčana.
V SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
Članak 12.
(1)Općina Marčana samostalna je u odlučivanju o poslovima iz svog samoupravnog
djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (u daljnjem tekstu: Zakon).
Članak 13.
(2)Općina Marčana u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja
kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni
državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:
- uređenje naselja i stanovanje,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- komunalno gospodarstvo,
- brigu o djeci,
- socijalnu skrb,
- primarnu zdravstvenu zaštitu,
- odgoj i osnovno obrazovanje,
- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
- zaštitu potrošača,
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
- protupožarnu i civilnu zaštitu,
- promet na svom području,
- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
(2)Općina Marčana u okviru djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, sukladno posebnim
zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz tog stavka, obavlja poslove čije je obavljanje
dužna organizirati te poslove koje može obavljati, ako je osigurala uvijete za njihovo obavljanje.
(3)Općina Marčana obavlja i poslove državne uprave određene posebnim zakonom.
Članak 14.
Odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa Statutom Istarske županije i ovim Statutom mogu
se pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine prenijeti na Istarsku županiju.
Članak 15.
(1)Obavljanje pojedinih poslova iz članka 13. ovoga Statuta Općina Marčana može
organizirati zajednički s drugim općinama i gradovima.
(2)Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga na način iz stavka 1. ovoga članka
može se osnovati zajedničko tijelo, zajednički upravni odjel ili služba, zajedničko trgovačko

društvo ili se obavljanje pojedinih poslova može organizirati zajednički u skladu s posebnim
zakonima.
(3)Sporazum o zajedničkom organiziranju poslova iz stavka 1. ovoga članka zaključuje
se na temelju odluke koju donosi Općinsko vijeće.
Članak 16.
(1)Pored poslova iz članka 13. ovoga Statuta, Općina Marčana može na svom području
obavljati i poslove iz samoupravnog djelokruga Istarske županije.
(2)Poslove iz stavka 1. ovoga članka Općina Marčana može obavljati u skladu sa svojim
mogućnostima osiguravanja dovoljnih prihoda za njihovo obavljanje, na temelju odluke koju
donosi Skupština Istarske županije uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za
poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Članak 17.
(1)U okviru poslova, prava i obveza koje obavlja, ostvaruje i osigurava u samoupravnom
djelokrugu te u okviru poslova od područnog (regionalnog) značaja koje može obavljati, Općina
Marčana:
- poduzima aktivnosti usmjerene na jačanje i poticanje gospodarskog razvoja Općine
Marčana, razvijanje poduzetničke klime i osiguravanje preduvjeta za razvoj
poduzetničkih sposobnosti i poduzetničkih aktivnosti u Općinu Marčana,
- osigurava uvjete za odvijanje prometa i razvitak prometne infrastrukture,
- raspolaže, upravlja i koristi se imovinom u vlasništvu Općine Marčana,
- osigurava sredstva za zadovoljavanje javnih potreba građana i vodi brigu o potrebama i
interesima građana u području predškolskog odgoja i obrazovanja, zdravstva, kulture,
tjelesne i tehničke kulture i sporta,
- osigurava višu razinu standarda zdravstvene zaštite građana,
- osigurava ostvarivanje prava iz socijalne skrbi radi zaštite životnog standarda socijalno
ugroženih osoba,
- osigurava uvjete za unapređivanje i zaštitu okoliša te zaštitu i očuvanje prirode,
- osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvitka,
- vodi brigu o uređenju naselja i kvaliteti stanovanja,
- osigurava uvjete za uređenje prostora i urbanističko planiranje, provedbu dokumenata
prostornog uređenja i drugih akata vezanih uz Općinu Marčana,
- promiče zaštitu i očuvanje prirodnih dobara i kulturne baštine,
- potiče i unapređuje visoku naobrazbu i znanost u cilju razvoja Općine Marčana,
- osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, komunalnih, društvenih i drugih
interesa i potreba građana,
- osigurava uvjete za ostvarivanje i unapređivanje prava acionalnih manjina,
- potiče razvoj udruga građana,
- njeguje tradicionalne posebnosti, te ih razvija i unapređuje,
- osigurava provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti,
- osigurava uvjete za zaštitu potrošača,
- osigurava uvjete za protupožarnu zaštitu te zaštitu i spašavanje,
- obavlja sve druge poslove koji su od neposrednog interesa za gospodarski, društveni,
kulturni i socijalni napredak Općine Marčana.
(2)Poslovi iz stavka 1. ovoga članka podrobnije se utvrđuju u okviru djelokruga tijela
Općine Marčana u skladu sa zakonom i ovim Statutom, odlukama Općinskog vijeća i Općinskog
načelnika.
Članak 18.
(1)Poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Marčana obavljaju tijela Općine
Marčana i Jedinstveni upravni odjel Općine Marčana (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni
odjel).
(2)Poslove iz samoupravnog djelokruga obavljaju i ustanove i trgovačka društva
osnovana radi obavljanja javnih službi u Općini Marčana, u skladu s posebnim zakonima.

(3)Obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga može se povjeriti i drugim pravnim i
fizičkim osobama u skladu s posebnim zakonom.
VI NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU I
IZJAŠNJAVANJE GRAĐANA
Članak 19.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem
referenduma i zbora građana u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
1.Referendum
Članak 20.
(1)Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni ovoga Statuta,
o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća kao i o drugim
pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.
(2)Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona
kojim se uređuje provedba referenduma.
(3)Na odluke donesene u svezi s referendumom i na referendumu primjenjuju se odredbe
članaka 79. do 82. Zakona.
(4)Raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna trećina članova Općinskog
vijeća, općinski načelnik, 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine i većina
vijeća mjesnih odbora na području Općine.
(5) Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Općinskog
vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik te ako je
raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora, Općinsko vijeće dužno je
izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju
referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.
(6)Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Općini
Marčana, predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog tijelu državne
uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od
zaprimanja prijedloga na utvrđivanje ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrđivanje je li
prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici i je li referendumsko pitanje sukladno
odredbama Zakona. Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30
dana od zaprimanja odluke.
(7)Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova
Općinskog vijeća.
(8)Općinsko vijeće može raspisivati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog
djelokruga.
(9)Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće, osim odluke
donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.

-

Članak 21.
(1)Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:
naznaku da referendum raspisuje Općinsko vijeće,
područje za koje se raspisuje referendum,
naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem,
odnosno kojima će birači odlučivati na referendumu,
obrazloženje akta ili pitanja o kojem, odnosno kojima se raspisuje referendum,
referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači
odlučivati,

-

dan održavanja referenduma.
(2)Odluka o raspisivanju refernduma objavljuje se u “Službenim novinama Općine
Marčana”, lokalnom dnevnom tisku i drugim sredsvima javnog priopćavanja, na web stranicama
Općine Marčana, na oglasnoj ploči Općine Marčana i na oglasnim pločama mjesnih odbora
(3)Od dana objave odluke o raspisivanju referenduma do dana održavanja referenduma
ne smije proći manje od 20 niti više od 40 dana.
Članak 22.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području
Općine Marčana i upisani su u popis birača.
Članak 23.
(1)Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće, osim odluke
donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.
(2)Općinsko vijeće ne može donijeti pravni akt ili odluku koja je sadržajno suprotna
odluci iz stavka 1. ovoga članka prije prestanka roka od godine dana od dana održavanja
referenduma.
(3)O istom pitanju, odnosno pitanjima, ne može se ponovno raspisati referendum prije
proteka roka od šest mjeseci od dana održanog referenduma.
Članak 24.
(1)Općinski načelnik, može se opozvati putem referenduma.
(2) Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti:
- 20% ukupnog broja birača u Općini Marčana,
- 2/3 članova Općinskog vijeća.
(3)Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača u
Općini Marčana, Općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika, u
skladu s odredbama Zakona i zakona kojim se uređuje raspisivanje referenduma, u dijelu koji se
odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici.
(4)Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća,
odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika, Općinsko vijeće donosi
dvotrećinskom većinom glasova svih članova.
Članak 25.
(1)Referendum za opoziv općinskog načelnika ne smije se raspisati prije proteka roka od
6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj
se održavaju redovni izbori za općinskog načelnika.
(2) Odluka o opozivu općinskog načelnika donesena je ako se na referendumu za opoziv
izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja
birača upisanih u popis birača u jedinici.
(3) Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu općinskog načelnika, mandat
mu prestaje danom objave rezultata referenduma te će se raspisati prijevremeni izbori za
općinskog načelnika, a do provođenja prijevremenih izbora dužnost načelnika obnašat će
povjerenik kojeg imenuje Vlada Republike Hrvatske.
Članak 26.
Na pitanja vezana na tijela za provedbu referenduma, na provedbu referenduma, troškove
za provedbu referenduma i zaštitu referenduma uz odredbe ovoga Statuta primjenjuju se i
odredbe Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne
vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi.

2.Zborovi građana
Članak 27.
(1)Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i
prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Općine te raspravljanja o potrebama i interesima
građana od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
(2)Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora u skladu sa ovim Statutom.
(3)Zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji
čini zasebnu cjelinu.
(4)Zborove građana može sazvati i Općinsko vijeće te općinski načelnik radi
raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za Općinu.
(5)Kada zborove građana saziva Općinsko vijeće ili općinski načelnik, zborovi građana
sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja Općine, pojedina naselja ili dijelove naselja na
području Općine, a mogu se sazvati i za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji
čini zasebnu cjelinu.
(6)Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za
Općinsko vijeće i općinskog načelnika.
(7)Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana uređuje se općim aktom Općine
u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 28.
(1)Zbor građana saziva se u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o sazivanju zbora
građana.
(2)Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5%
birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije je područje sazvan zbor građana.
Članak 29.
Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom
glasova prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.
3.Podnošenje prijedloga, primjedbi, mišljenja, predstavki i pritužbi
Članak 30.
(1)Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje
određenog pitanja iz njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog
djelokruga Općine od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
(2)O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako
ga potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u Općini te dati odgovor
podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga.
(3)Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem
u skladu s tehničkim mogućnostima Općine.
(4)Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja uređuju se
općim aktom Općine u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
(5) Predstavke i pritužbe iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim
putem u skladu s tehničkim mogućnostima Općine.
Članak 31.
(1)Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela
Općine Marčana kao i na rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marčana te na nepravilan
odnos zaposlenih u tom upravnom tijelu kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i
interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

(2)Predstavke i pritužbe podnose se pisanim putem (u obliku pisemena ili upisom u
knjigu predstavki i pritužbi u pisarnici Općine Marčana), a mogu se izjaviti i usmeno na zapisnik
u radno vrijeme za rad Jedinstvenog upravnog odjela kod nadležnog službenika tog Odjela.
(3)Na predstavke i pritužbe vezane za rad Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela
predsjednik Općinskog vijeća dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja
predstavke, odnosno pritužbe.
(4)Na ostale predstavke i pritužbe Općinski načelnik, odnosno pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela, ovisno od djelokruga rada, dužni su građanima i pravnim osobama odgovoriti
u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.
Članak 32.
(1)Građani imaju pravo izjašnjavati se o pitanjima iz djelokruga Općine Marčana koja
neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad i putem iznošenja pisanih mišljenja,
primjedbi i prijedloga koje mogu uputiti čelnicima tijela Općine Marčana i Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Marčana.
(2)Općinski načelnik određuje mjesto na kojem će građani pismena iz stavka 1. ovoga
članka moći uložiti i van redovnog radnog vremena općinske uprave.
(3)Na svako pismeno čelnici tijela Općine Marčana odnosno pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela dužni su odgovoriti u roku od 30 dana od dana prijema ili podnositelja
obavijestiti o prijamu pismena i razlozima zbog kojih se na njegovo pismeno ne može odgovoriti
ili ne može odgovoriti u roku.

VII TIJELA OPĆINE MARČANA
Članak 33.
Tijela Općine Marčana su Općinsko vijeće i Općinski načelnik.
Članak 34.
(1)Ovlasti i obveze koji proizlaze iz samoupravnog djelokruga Općine Marčana
podijeljene su između Općinskog vijeća kao predstavničkog tijela i Općinskog načelnika kao
izvršnog tijela.
(2)Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno koje je tijelo nadležno za
obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Marčana, poslovi što se odnose na
uređivanje odnosa putem općih akata u nadležnosti su Općinskog vijeća, a poslovi izvršne naravi
u nadležnosti su Općinskog načelnika.
(3)Ako se po prirodi poslova ne može utvrditi nadležnost prema stavku 2. ovoga članka,
nadležno je Općinsko vijeće.
1.Općinsko vijeće
Članak 35.
(1)Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana Općine Marčana i tijelo lokalne
samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine Marčana te obavlja druge poslove u
skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom.
(2)Općinsko vijeće ima 13 članova.
(3)Ako se sudjelovanje neke od nacionalnih manjina u stanovništvu Općine Marčana
poveća na više od 5%, a manje od 15%, a na izborima za članove Općinskog vijeća temeljem
općeg biračkog prava ne bude izabran bar jedan član pripadnik te nacionalne manjine, broj
članova Općinskog vijeća povećat će se za jednog člana, da bi se na način utvrđen posebnim
zakonom ostvarila tražena zastupljenost pripadnika te nacionalne manjine.

Članak 36.
Općinsko vijeće:
1. donosi Statut Općine Marčana,
2.donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga
Općine Marčana,
3.donosi proračun, odluku o izvršavanju proračuna te polugodišnji i godišnji izvještaj o
izvršenju proračuna, odnosno odluku o provremenom financiranju,
nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine Marčana,
4.donosi smjernice razvoja Općine Marčana,
5.utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba od značaja za Općinu
Marčana,
6.donosi dokumente prostornog uređenja Općine Marčana,
7.donosi Poslovnik Općinskog vijeća,
8.bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
9.osniva radna tijela Općinskog vijeća i bira i razrješuje predsjednike i članove radnih
tijela Općinskog vijeća,
10.bira, imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili ovim
Statutom,
11.raspisuje referendum o opozivu Općinskog načelnika u slučajevima određenim
zakonom,
12.uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Općine Marčana,
13.osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih,
komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu Marčanu te odlučuje o njihovim
statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom,
14.daje prethodne suglasnosti na statute javnih ustanova i drugih pravnih osoba ukoliko
zakonom ili odlukom o osnivanju nije drukčije propisano odnosno određeno,
15.odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu s posebnim zakonima,
16.odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica, odnosno udjela Općine
Marčana u trgovačkim društvima kojih je Općina Marčana osnivač,
17.odlučuje u skladu sa zakonom o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Općine
Marčana i raspolaganju ostalom imovinom čije je stjecanje i otuđivanje planirano u
proračunu Općine Marčana, a čija pojedinačna vrijednost veća od one za koju je sukladno
odredbama članka 47. točke 16. ovog Statuta za odlučivanje nadležan Općinski načelnik,
18.odlučuje o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obveza
pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine Marčana i
ustanovama čiji je osnivač Općina Marčana iznad iznosa od 500.000 (pet stotina tisuća)
kuna,
19.odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim
jedinicama lokalne samouprave,
20.dodjeljuje javna priznanja Općine Marčana,
21.odlučuje o osnivanju, odnosno pristupanju Općine Marčana udruzi općina odnosno
udruzi općina i gradova te uspostavljanju suradnje Općine Marčana s lokalnim i
regionalnim jedinicama drugih država,
22.raspisuje referendum za područje ili dio područja Općine Marčana,
23.donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga Općine Marčana u
skladu sa zakonom,
24.obavlja i druge poslove koji su mu zakonom, drugim propisom ili ovim Statutom
stavljeni u nadležnost.
Članak 37.
Način rada Općinskog vijeća uređuje se Poslovnikom Općinskog vijeća u skladu sa
zakonom i ovim Statutom.

Članak 38.
(1)Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika koje bira većinom glasova svih
članova Općinskog vijeća iz reda svojih članova na način utvrđen Poslovnikom Općinskog
vijeća.
(2)Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća može podnijeti
radno tijelo Općinskog vijeća nadležno za za izbor i imenovanja, kao i najmanje četiri člana
Općinskog vijeća.
(3)Prijedlog za razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća mogu
podnijeti najmanje četiri člana Općinskog vijeća.
Članak 39.
(1)Predsjednik Općinskog vijeća:
1. predstavlja Općinsko vijeće;
2. saziva sjednice Općinskog vijeća, predlaže dnevni red, presjedava sjednicama
Općinskog vijeća, održava red na sjednicama Općinskog vijeća, objavljuje rezultate
glasovanjana sjednicama Općinskog vijeća i potpisuje akte Općinskog vijeća;
3. upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak;
4. brine se o izvršavanju odluka i drugih akata Općinskog vijeća;
5. usklađuje rad Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela;
6. brine se o ostvarivanju prava i izvršavanju dužnosti općinskih vijećnika;
7. surađuje s Općinskim načelnikom i predsjednicima mjesnih odbora;
8. određuje predstavnike Općinskog vijeća u svečanim i drugim prigodama;
9. brine se o javnosti rada Općinskog vijeća;
10. surađuje s predsjednicima predstavničkih tijela drugih jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave;
11. obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom, odlukama Općinskog
vijeća i Poslovnikom Općinskog vijeća.
(2)Predsjednika Općinskog vijeća, u slučaju spriječenosti ili odsutnosti, zamjenjuje
potpredsjednik na način utvrđen Poslovnikom Općinskog vijeća.
Članak 40.
(1)Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća dužnost obavljaju počasno i za to ne
primaju plaću.
(2)Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu za rad u
skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.
(3)Ostala prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća utvrđuju se
Poslovnikom Općinskog vijeća.
Članak 41.
(1)Općinsko vijeće može održati sjednicu ako je na sjednici nazočna većina članova
Općinskog vijeća, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.
(2)Statut Općine Marčana, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluku o
raspisivanju referenduma osim ako je raspisivanje referenduma predložilo najmanje 20%
ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine Marčana, odluku o izboru i razrješenju
predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća te Poslovnik Općinskog vijeća, Općinsko vijeće
donosi većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.
(3)Poslovnikom Općinskog vijeća mogu se odrediti i druga pitanja o kojima Općinsko
vijeće odlučuje većinom glasova svih članova.

-

Članak 42.
(1)Članovi Općinskog vijeća imaju pravo:
predlagati Općinskom vijeću donošenje odluka i drugih akata te razmatranje pojedinih
pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća,

-

podnositi amandmane na prijedloge općih akata,
izjašnjavati se o pitanjima koja su na dnevnom redu sjednica Općinskog vijeća,
biti birani u odbore i druga radna tijela Općinskog vijeća,
postavljati pitanja Općinskom načelniku o njegovom radu.
(2)Općinski vijećnici imaju pravo uvida u registar birača dok obavljaju dužnost.
(3)Prava i dužnosti članova Općinskog vijeća i način njihova ostvarivanja pobliže se
uređuju Poslovnikom Općinskog vijeća.
Članak 43.
(1)Članovi Općinskog vijeća dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću.
(2)Članovi Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu za rad u Općinskom vijeću i radnim
tijelima Općinskog vijeća u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.
(3)Naknada iz stavka 2. ovoga članka može se odrediti za rad u Općinskom vijeću i
radnim tijelima Općinskog vijeća, a određuje se u neto iznosu po članu Općinskog vijeća tako da
ukupna godišnja neto naknada po članu Općinskog vijeća ne smije iznositi više od 6.000,00
kuna.
(4)Naknada za rad predsjednika Općinskog vijeća može se odrediti u iznosu uvećanom za
najviše 50%, a za potpredsjednika u iznosu uvećanom za najviše 30% pripadajuće naknade
utvrđene u stavku 2. ovoga članka.
Članak 44.
(1)Općinsko vijeće osniva stalne i povremene odbore i druga radna tijela radi
proučavanja i razmatranja pojedinih pitanja te pripreme prijedloga odluka i drugih akata iz
njegovog djelokruga, kao i davanja mišljenja i prijedloga u svezi drugih pitanja koja su na
dnevnom redu sjednica Općinskog vijeća.
(2)Osnivanje, sastav i djelokrug radnih tijela Općinskog vijeća utvrđuje se posebnom
odlukom o osnivanju radnih tijela, a način njihova rada uređuje se Poslovnikom Općinskog
vijeća.
Članak 45.
(1)U cilju aktivnog uključivanja u javni život Općine Marčana, Općinsko vijeće osniva
Savjet mladih Općine Marčana kao svoje savjetodavno tijelo.
(2)Osnivanje, djelokrug rada, postupak izbora članova te druga pitanja od značaja za rad
Savjeta mladih Općine Marčana uređuju se odlukom Općinskog vijeća.
2. Općinski načelnik
Članak 46.
(1)Općinski načelnik zastupa Općinu Marčana i nositelj je izvršne vlasti u Općini
Marčana.
(2)Općinski načelnik se bira na neposrednim izborima, sukladno posebnom zakonu.
Članak 47.
(1)Općinski načelnik:
1.priprema prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće,
2.daje mišljenje o prijedlozima općih akata koje Općinskom vijeću podnose drugi
ovlašteni predlagatelji,
3.izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
4.utvrđuje prijedlog proračuna i projekcija odnosno odluke o privremenom financiranju,
te ih podnosi Općinskom vijeću na donošenje,

5.odlučuje, sukladno odluci o izvršavanju općinskog proračuna, o preraspodijelama u
općinskom proračunu i o tome izvještava Općinsko vijeće,
6.odlučuje o korištenju sredstava proračunske zalihe i o tome izvještava Općinsko vijeće,
7.upravlja raspoloživim sredstvima na računu općinskog proračuna,
8.odlučuje o izboru banke općinskog proračuna,
9.odlučuje, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja, o polaganju
novčanih sredstava u Hrvatsku narodnu banku, poslovnu banku te ulaganju u državne
vrijednosne papire,
10.podnosi Općinskom vijeću na donošenje polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju
proračuna,
11.odgovoran je za uspostavu, razvoj i provedbu sustava unutarnjih financijskih kontrola
(financijsko upravljanje i kontrole te unutarnja revizija) u Općini Marčana,
12.donosi plan nabave za proračunsku godinu za Općinu Marčana kao javnog
naručitelja,
13.donosi odluke o početku postupka javne nabave i druge odluke u svezi javne nabave
za Općinu Marčana kao javnog naručitelja,
14.odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje i davanju jamstva za ispunjenje obveza
pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine Marčana,
ustanovama čiji je osnivač Općina Marčana te izvanproračunskim korisnicima proračuna
do iznosa od 500.000,00 (pet stotina tisuća) kuna i o tome izvještava Općinsko vijeće u
roku od 8 dana od dane suglasnosti za zaduživanje odnosno od dana sklopljenog ugovora
o jamstvu,
15.utvrđuje prijedloge odluka o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica i udjela
Općine Marčana u trgovačkim društvima kojih je Općina Marčana osnivač, kao i o
stjecanju i prijenosu dionica i udjela drugih trgovačkih društava,
16.odlučuje u skladu sa zakonom o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Općine
Marčana i raspolaganju ostalom imovinom čije je stjecanje i otuđivanje planirano u
proračunu Općine Marčana, čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda
bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i
otuđivanju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom s time da ako je taj
iznos veći od 1.000.000,00 kuna, Općinski načelnik može odlučivati najviše do
1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati
najviše do 70.000,00 kuna,
17.upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Marčana kao i njezinim
prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i ovim Statutom, te drugim općim aktima
Općinskog vijeća,
18.uspostavlja, pod uvjetim utvrđenim zakonom, privremeno upravljanje stvarju drugih
vlasnika (sekvestraciju) kada je to nužno radi zaštite interesa i sigurnosti države,
prirode, spomenika kulture, ljudskoga okoliša ili zdravlja ljudi,
19. na temelju odluke o izboru najpovoljnije ponude na natječaju za prodaju ili zakup
poljoprivrednog zemljišta, u ime Republike Hrvatske s podnositeljem ponude sklapa
ugovor o prodaji ili ugovor o zakupu,
20.usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz njegova
samoupravnog djelokruga te nadzire njegov rad,
21.donosi Etički kodeks kojim uređuje pravila dobrog ponašanja lokalnih službenika
prema građanima i u međusobnim odnosima lokalnih službenika i namještenika,
22.donosi pravilnik o unutarnjem redu za Jedinstveni upravni odjel,
23.utvrđuje plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel,

24.odlučuje o sklapanju kolektivnog ugovora kojim se uređuju materijalna i druga prava
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i donosi opće akte kojima se
uređuju materijalna i druga prava službenika i namještenika,
25.imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marčana,
26.daje suglasnost na odluke vezane za ostvarivanje materijalnih i drugih prava
zaposlenih u ustanovama i drugim pravnim osobama čiji je osnivač Općina Marčana,
27.zauzima stav o prijedlozima za izradu prostornog plana lokalne razine, kao i za
njegovu izmjenu i dopunu,
28.predlaže Općinskom vijeću donošenje odluke o izradi prostornog plana lokalne razine
kao i njegove izmjene i dopune,
29.utvrđuje prijedlog prostornog plana za javnu raspravu,
30.razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
31.podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju planu gospodarenja otpadom za
prethodnu godinu,
32.osigurava uvjete i provedbu propisanih mjera za gospodarenje komunalnim otpadom,
33.utvrđuje opravdanost sumnje da je došlo do onečišćenosti zraka čija je kakvoća takva
da može narušiti zdravlje ljudi, kakvoću življenja i/ili štetno utjecati na bilo koju
sastavnicu okoliša, te donosi odluku o mjerenjima posebne namjene sa sadržajem i
razdobljem mjerenja ili procjeni razine onečišćenosti,
34.nakon utvrđivanja kritične razine onečišćenosti zraka naređuje primjenu posebnih
mjera zaštite zdravlja ljudi i način njihova provođenja
35.imenuje i razrješuje predstavnike Općine Marčana u tijelima javnih ustanova,
trgovačkih društava i drugih pravnih osoba za obavljanje gospodarskih, društvenih,
komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu Marčana, osim ako posebnim
zakonom nije drugačije određeno,
36.imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,
37.daje ovlaštenje upravitelju vlastitog pogona za sklapanje ugovora s drugim fizičkim ili
pravnim osobama,
38.donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje
komunalnih djelatnosti putem koncesije,
39.na temelju odluke Općinskog vijeća sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje
komunalnih djelatnosti,
40.donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje
komunalnih djelatnosti na temelju ugovora,
41.na temelju odluke Općinskog vijeća sklapa ugovor o povjeravanju poslova
komunalnih djelatnosti.
42.daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
43.do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,
44.obnaša dužnost predsjednika Turističke zajednice Općine Marčana,
45.donosi godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom,
46.podnosi nadležnom ministarstvu prijedlog za izmjenu razvrstaja luka,
47.organizira zaštitu od požara na području Općine Marčana i vodi brigu o uspješnom
provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,
48.potvrđuje izbor zapovjednika i zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe
Pula, te vatrogasnih postrojbi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Općine Marčana i
Područne vatrogasne zajednice Pula,
49.donosi odluku o visini naknade dobrovoljnim vatrogascima koji nisu u radnom
odnosu, kada sudjeluju u vatrogasnim intervencijama,

50.donosi odluku o naknadi za rad vatrogasne postrojbe koji se ne naplaćaju po drugoj
osnovi, a ne odnose se na spašavanje ljudi iz neposredne životne opasnosti,
51.predlaže Općinskom vijeću nacrt procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja,
52.priprema prijedloge općih akata kojima propisuju mjere, aktivnosti i poslove u
provođenju zaštite i spašavanja,
53.utvrđuje operativne snage i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje,
54.osigurava opremanje, osposobljavanje i usavršavanje operativnih snaga koje su
osnovalne na temelju procjene ugroženosti,
55.rukovodi Stožerom zaštite i spašavanja Općine Marčana,
56.odlučuje o aktiviranju i mobilizaciji se operativnih snaga i sredstava zaštite i
spašavanja,
57.osigurava uvjete za premještanje, zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i mjere u
zaštiti i spašavanju ljudi i imovine,
58.zapovijeda snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju neposredne prijetnje,
katastrofe i velike nesreće na području općine Marčana, te odlučuje o mobilizacijiji
postrojbi civilne zaštite opće namjene,
59.donosi godišnji program mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti za područje
Općine Marčana,
60.može, pod uvjetima određenim zakonom i općinskom odlukom, odrediti po službenoj
dužnosti za pojedine ugostiteljske objekte raniji završetak radnog vremena od propisanog
radnog vremena,
61.može, pod uvjetima određenim zakonom i općinskom odlukom, na zahtjev ugostitelja
za pojedine ugostiteljske objekte odrediti drugačije radno vrijeme radi organiziranja
prigodnih proslava,
63.donosi druge opće i pojedinačne akte kada je na to ovlašten propisima i općim aktima
Općinskog vijeća,
64.zaključuje u ime Općine Marčana ugovore i druge pravne poslove u skladu sa
zakonom, drugim propisima i općim aktima Općinskog vijeća,
65.obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
66.odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave
prenijetih u djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela,
67.obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom ili drugim propisima,
ovim Statutom i drugim općim aktima Općine Marčana.
(2)Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. točke 35. ovoga članka Općinski
načelnik dužan je dostaviti Općinskom vijeću u roku od 8 dana od donošenja i objaviti u
„Službenim novinama Općine Marčana“.

Članak 48.
Općinski načelnik je dužan dva puta godišnje podnositi Općinskom vijeću polugodišnja
izvješća o svom radu i to prvo polugodišnje izvješće najkasnije do 1. rujna tekuće godine, a
drugo polugodišnje izvješće najkasnije do 1. ožujka naredne godine.
Članak 49.
(1)Pored izvješća iz članka 48. ovoga Statuta, Općinsko vijeće može tražiti od Općinskog
načelnika da podnese izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga rada.
(2)Izvješće iz stavka 1. ovoga članka Općinski načelnik podnosi u roku ne dužem od 30
dana na način i u postupku utvrđenim Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 50.
(Brisan)
Članak 51.
(1)Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je
općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga
spriječenosti, općinskog načelnika zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će imenovati općinski
načelnik na početku mandata iz reda članova Općinskog vijeća.
(2)Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova Općinskog vijeća,
općinski načelnik može promijeniti tijekom mandata.
(3)Zamjenik općinskog načelnika iz stavka 1. ovoga članka je privremeni zamjenik
općinskog načelnika koji zamjenjuje općinskog načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili
drugih razloga spriječenosti zbog kojih je općinski načelnik kojemu mandat nije prestao
onemogućen obavljati svoju dužnost.
(4)Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se
osiguralo nesmetano funkcioniranje Općine.
(5)Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika ostvaruje prava
općinskog načelnika.
(6)Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje općinskog načelnika prestaje danom
nastavljanja obavljanja dužnosti općinskog načelnika po prestanku razloga zbog kojih je općinski
načelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 6. ovoga
članka danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske.
(7)O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka općinski načelnik ili pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela dužan je obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća odmah po
nastanku tih okolnosti.
(8) Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupi prestanak mandata općinskog
načelnika, predsjednik Općinskog vijeća će u roku od 8 dana obavijestiti o tome Vladu
Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.
Članak 52.
(1)Općinskom načelniku mandat prestaje po sili zakona:
1. ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi
propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,
2. ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom
pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u
trajanju dužem od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske presude,
4. ako mu prestane prebivalište na području Općine Marčana, danom prestanka
prebivališta,
5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno
odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,
6. smrću.
(2) Ako Općinskom načelniku nastupom okolnosti iz stavka 1. ovoga članka mandat
prestane, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu
Republike Hrvatske o prestanku mandata općinskog načelnika, radi raspisivanja prijevremenih
izbora za novog Općinskog načelnika.
(3)Do provedbe prijevremenih izbora, dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik
Vlade Republike Hrvatske.
Članak 53.
O svim promjenama tijekom mandata općinskog načelnika, pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela dužan je bez odgode obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i
podrucnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 54.
Odnos Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u dijelu u kojem nije uređen ovim
Statutom uređuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.
VIII UPRAVNA TIJELA I JAVNE SLUŽBE OPĆINE MARČANA
1. Jedinstveni upravni odjel
Članak 55.
(1)Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Marčana kao i poslova
državne uprave prenijetih na Općinu Marčanu odnosno poslova iz samoupravnog djelokruga
Istarske županije prenijetih na Općinu Marčanu ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.
(2)Jedinstveni upravni odjel osniva se odlukom Općinskog vijeća kojom se uređuje
njihovo ustrojstvo, djelokrug i druga pitanja značajna za njegov rad.
Članak 56.
(1)Jedinstveni upravni odjel, u okviru prava i dužnosti Općine Marčana, priprema nacrte
prijedloga odluka i drugih općih akata, neposredno izvršava opće i pojedinačne akte koje donose
Općinsko vijeće i Općinski načelnik, prati stanje u upravnim područjima za koja je osnovan,
rješava u upravnim stvarima, nadzire provođenje općih akata, poduzima mjere za koje su
ovlaštena općim aktima te obavljaju i druge poslove.
(2)U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka Jedinstveni upravni odjel dužan je
raditi po smjernicama i preporukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.
Članak 57.
Jedinstveni upravni odjel dužan su svojim radom omogućiti učinkovito ostvarivanje
prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 58.
(1)Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog
natječaja imenuje Općinski načelnik.
(2)Općinski načelnik može razriješiti pročelnika iz stavka 1. ovoga članka u slučajevima
određenim zakonom.
Članak 59.
(1)Za obavljanje poslova iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, pročelnik je
odgovoran Općinskom načelniku.
(2)U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela dužan su u svom radu pridržavati se uputa Općinskog načelnika.
2. Javne službe Općine Marčana
Članak 60.
U okviru samoupravnog djelokruga Općina Marčana osigurava obavljanje javnih službi
koje zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, gospodarskih,
društvenih te drugih djelatnosti, u skladu sa zakonom.
Članak 61.
(1)Komunalne djelatnosti obavljaju se kao javna služba.

(2)Općina Marčana te pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti
obvezne su osigurati trajno i kvalitetno obavljanje tih djelatnosti i održavanje komunalnih
objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti.
(3)Odredbe ovog Statuta koje se odnose na komunalne djelatnosti na odgovarajući se
način, sukladno odredbama o nadležnosti jedinica lokalne samouprave prema posebnom zakonu,
primjenjuju i na javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju.
Članak 62.
(1)Općina Marčana osigurava obavljanje komunalnih, gospodarskih i društvenih
djelatnosti osnivanjem trgovačkih društava, javnih ustanova i vlastitih pogona.
(2)Obavljanje određenih javnih djelatnosti Općina Marčana može povjeriti i drugim
pravnim i fizičkim osobama na temelju ugovora o koncesiji ili temeljem ugovora o povjeravanju
poslova.
Članak 63.
Za obavljanje društvenih djelatnosti za koje je zakonom određeno da se obavljaju kao
javne službe, Općina Marčana osniva javne ustanove, a za obavljanje drugih društvenih
djelatnosti, ako se ne obavljaju radi stjecanja dobiti, Općina Marčana osniva ustanove (u
daljnjem tekstu: ustanove).
Članak 64.
(1)Ustanove kojih je osnivač Općina Marčana samostalne su u obavljanju svojih
djelatnosti i u poslovanju sukladno zakonu, na zakonu utemeljenom propisu, aktu o osnivanju i
statutu ustanove.
(2)Aktom o osnivanju odnosno statutom ustanove može se ograničiti stjecanje,
opterećivanje i otuđivanje nekretnina i druge imovine ustanove te način raspolaganja s dobiti.
IX MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 65.
Na području Općine Marčana osnivaju se mjesni odbori kao oblik neposrednog
sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog
utjecaja na život i rad građana.
Članak 66.
(1)Mjesni odbor osniva se za dio Općine koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu
razgraničenu cjelinu.
(2) Mjesni odbor je pravna osoba.
Članak 67.
Na području Općine Marčana mjesni odbori su:
1.Mjesni odbor Divšići sa sjedištem u Divšići,
2.Mjesni odbor Hreljići sa sjedištem u Kujići,
3.Mjesni odbor Krnica sa sjedištem u Krnici,
3.Mjesni odbor Loborika sa sjedištem u Loborici,
5.Mjesni odbor Marčana sa sjedištem u Marčani,
6.Mjesni odbor Rakalj sa sjedištem u Raklju,
7.Mjesni odbor Vareški sa sjedištem u Malim Vareškima.
Članak 68.
Područja i granice mjesnih odbora, te način njihove promjene utvrđuju se odlukom koju
donosi Općinsko vijeće.

Članak 69.
(1)Inicijativu za osnivanje mjesnog odbora mogu dati:
- 15% birača upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog
odbora,
- organizacije i udruge građana,
- svaki član Općinskog vijeća.
(2)Inicijativa sadrži podatke o:
- podnositelju inicijative,
- nazivu mjesnog odbora,
- području i granicama mjesnog odbora,
- sjedištu mjesnog odbora,
- potrebi osnivanja mjesnog odbora.
(3)Inicijativa se podnosi Općinskom načelniku, koji o njoj odlučuje u roku od 30 dana od
prijama inicijative sukladne odredbama stavka 2. ovoga članka.
(4)O inicijativi za osnivanje mjesnog odbora, Općinski načelnik odlučuje uz prethodno
pribavljeno mišljenje vijeća mjesnog odbora na čije se područje promjena odnosi.
(5)Ukoliko Općinski načelnik prihvati inicijativu, podnijet će prijedlog za osnivanje
mjesnog odbora Općinskom vijeću.
Članak 70.
(1)Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati:
- 25% birača upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog
odbora,
- organizacije i udruge građana,
- najmanje trećina članova Općinskog vijeća,
- Općinski načelnik.
(2)Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mora imati sadržaj određen u stavku 2. članka
članka 69. ovoga Statuta.
(3)Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora koji podnose organizacije i udruge građana
mora biti podržan od strane najmanje 25% birača upisanih u popis birača za područje za koje se
predlaže osnivanje mjesnog odbora,
(4)O osnivanju mjesnog odbora odlučuje Općinsko vijeće donošenjem Statutarne odluke
o izmjenama i dopunama ovog Statuta.
(5)O prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora, Općinsko vijeće odlučuje uz prethodno
pribavljeno mišljenje vijeća mjesnog odbora na čije se područje promjena odnosi.
(6)Ako predlagatelj osnivanja mjesnog odbora nije Općinski načelnik, Općinsko vijeće
prije odlučivanja o prijedlogu ovlaštenog predlagatelja pribavlja i mišljenje Općinskog načelnika
o tome da li je prijedlog za osnivanje mjesnog odbora usklađen s odredbama zakona, ovoga
Statuta i općih akata Općine Marčana.
Članak 71.
O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje dijela područja mjesnog odbora iz mjesnog odbora
i pripajanju drugom mjesnom odboru, o spajanju mjesnih odbora te o promjeni naziva mjesnog
odbora odlučuje se na način i po postupku utvrđenom za osnivanje mjesnog odbora.
Članak 72.
(1)Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.
(2)Vijeće mjesnog odbora može osnivati stalna i povremena radna tijela.
Članak 73.
(1)Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko
pravo. Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem,
razmjernim izbornim sustavom.
(2)Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

(3)Izbore za članove Vijeća mjesnog odbora raspisuje Općinsko vijeće, kojom prilikom
se određuje i dan izbora.
(4)Od dana raspisivanja izbora do dana izbora ne može proteći manje od 30 niti više od
60 dana.
(5)Vijeća mjesnih odbora Marčana i Loborika imaju sedam članova, a vijeća ostalih
mjesnih odbora po pet članova.
(6)Pitanja vezana za postupak kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora, tijela
za provedbu izbora, postupak izbora i druga pitanja vezana za izbor i tijek mandata članova
vijeća mjesnih odbora uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća shodnom primjenom
odredbi zakona kojima se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne
samouprave.
Članak 74.
(1)Vijeće mjesnog odbora može održati sjednicu ukoliko je istoj prisutan najmanje
natpolovičan broj članova, uključujući i predsjednika.
(2)Prvu sjednicu Vijeća mjesnog odbora saziva i njom rukovodi do izbora predsjednika
Vijeća mjesnog odbora Općinski načelnik ili osoba koju on ovlasti. Prva sjednica Vijeća
mjesnog odbora saziva se u roku od 20 dana od dana završenih izbora za članove vijeća mjesnih
odbora.
(3)Predsjednik Vijeća mjesnog odbora bira se većinom glasova svih članova iz sastava
članova Vijeća mjesnog odbora. Kandidati za predsjednika Vijeća mjesnog odbora utvrđuju se
na sjednici Vijeća mjesnog odbora temeljem predloga najmanje dva člana tog Vijeća, s time da
svaki član Vijeća mjesnog odbora može podržati prijedlog samo jednog kandidata za
predsjednika Vijeća mjesnog odbora. Za predsjednika Vijeća mjesnog odbora izabran je onaj
kandidat koji na tajnom glasovanju ostvario veći broj glasova. Ukoliko dva kandidata ostvare
jednak broj glasova, tajno glasovanje se ponavlja, a ako i tada ostvare jednaki broj glasova
ponavlja se i kandidacijski postupak i glasovanje.
(4)Prijedlog za opoziv predsjednika Vijeća mjesnog odbora mogu podnijeti dva člana
Vijeća, Općinsko vijeće i Općinski načelnik, i to putem pisarnice Općine Marčana. Prijedlog
mora biti obrazložen. O prijedlogu za opoziv predsjednika Vijeća mjesnog odbora odlučuje se
tajnim glasovanjem natpolovičnom većinom od ukupnog broja članova Vijeća mjesnog odbora, s
time da se glasovanje o prijedlogu ne može izvršiti prije nego što prođe pet dana od podnijetog
prijedloga. Ukoliko na tajnom glasovanju prijedlog za opoziv predsjednika Vijeća mjesnog
odbora ne bude prihvaćen, o prijedlogu za opoziv istog predlagatelja ne smije se odlučivati u
narednih šest mjeseci.

-

Članak 75.
Vijeće mjesnog odbora:
donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,
donosi financijski plan i godišnji obračun,
donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritete u njihovoj realizaciji,
donosi pravila mjesnog odbora,
donosi poslovnik o svom radu u skladu sa statutom,
bira i razrješava predsjednika vijeća mjesnog odbora,
saziva mjesne zborove građana,
odlučuje o korištenju sredstava osiguranih u proračunu Općine Marčana za pojedine
namjene sukladno općim aktima Općinskog vijeća,
surađuje s drugim mjesnim odborima na području Općine Marčana,
osniva radna tijela vijeća mjesnog odbora te bira i razrješuje njihove članove,
surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane s područja
mjesnog odbora,

-

obavlja i druge poslove utvrđene posebnim propisima, odlukama i drugim općim aktima
Općinskog vijeća.

Članak 76.
Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća
mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora,
ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga
pitanja od značaja za rad mjesnog odbora, kao i sazivanje i način rada mjesnih zborova građana.

-

Članak 77.
(1)Predsjednik vijeća mjesnog odbora:
predstavlja mjesni odbor,
saziva sjednice vijeća mjesnog odbora, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama i
potpisuje akte koje donosi vijeće mjesnog odbora,
provodi i osigurava provođenje odluka vijeća mjesnog odbora,
vodi mjesne zborove građana, ukoliko vijeće mjesnog odbora za to ne ovlasti drugu osobu,
informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,
brine o javnosti rada mjesnog odbora,
obavlja i druge poslove koje mu povjeri vijeće mjesnog odbora.
(2)Predsjednik vijeća mjesnog odbora za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

Članak 78.
(1)Član vijeća mjesnog odbora ima pravo i dužnost:
- prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog odbora,
- predlagati razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga vijeća mjesnog odbora,
- raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu sjednica vijeća
mjesnog odbora,
- obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svog djelokruga rada povjeri vijeće mjesnog
odbora.
(2)Član vijeća mjesnog odbora ima i druga prava i dužnosti određena pravilima mjesnog
odbora.
Članak 79.
Način financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Općine Marčana uređuje se
odlukom koju donosi Općinsko vijeće.
Članak 80.
Stručne i administrativne poslove za potrebe rada mjesnih odbora obavlja Jedinstveni
upravni odjel na način propisan općim aktom Općine Marčana kojim se uređuje ustrojstvo i
način rada upravnih tijela.
Članak 81.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora obavlja Općinski načelnik.
Općinski načelnik može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši Statut
Općine Marčana i pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.
X PRAVA NACIONALNIH MANJINA
Članak 82.
(1)Osobe koje pripadaju nacionalnim manjinama (u daljnjem tekstu: pripadnici
nacionalnih manjina) imaju pravo na slobodu izražavanja nacionalne pripadnosti, slobodu
služenja svojim jezikom i pismom u privatnom i javnom životu te odgoja i obrazovanja na
svojem jeziku i pismu, a sve sukladno Ustavu, zakonima te općim aktima Općine Marčana.

(2)Radi očuvanja, razvoja, promicanja i iskazivanja svog nacionalnog i kulturnog
identiteta, pripadnici nacionalnih manjina u Općini Marčana mogu osnivati udruge, zaklade i
fundacije te ustanove.
(3)Općina Marčana sukladno svojim mogućnostima financira djelovanje institucija iz
stavka 2. ovoga članka.
Članak 83.
(1)Nacionalne manjine imaju pravo na slobodnu uporabu znamenja i simbola nacionalnih
manjina i obilježavanje praznika nacionalnih manjina.
(2)Nacionalne manjine mogu, uz službenu uporabu znamenja i simbola Republike
Hrvatske, isticati odgovarajuće znamenje i simbole nacionalnih manjina koje utvrdi koordinacija
vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina osnovana za područje Republike
Hrvatske (u daljnjem tekstu: koordinacija za područje Republike Hrvatske).
Članak 84.
(1)Zastavu nacionalne manjine koju utvrdi koordinacija za područje Republike Hrvatske
ističu vijeća nacionalne manjine odnosno predstavnici nacionalne manjine, na poslovnim
zgradama u kojima imaju sjedište:
- u svečanim i drugim prigodama važnim za nacionalnu manjinu,
- u dane žalosti u državi naroda s kojim pripadnici nacionalne manjine dijele ista etnička,
jezična, kulturna i/ili vjerska obilježja, kada se zastava vije na pola koplja.
(2)Vijeća nacionalne manjine i predstavnici nacionalne manjine, u svečanim i drugim
prigodama važnim za Općinu Marčana i nacionalnu manjinu, uz zastavu nacionalne manjine
mogu isticati i zastavu Općine Marčana.
Članak 85.
Vijeća nacionalnih manjina i predstavnici nacionalnih manjina mogu u službene svrhe
upotrebljavati i druge simbole i znamenja svoje nacionalne manjine koje utvrdi koordinacija za
područje Republike Hrvatske i to:
- u sastavu svojih pečata i žigova,
- u natpisnim pločama na poslovnim zgradama u kojima imaju sjedište te u službenim i
svečanim prostorijama,
- u zaglavljima službenih akata koje donose.
Članak 86.
(1)U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna i/ili
svečana pjesma nacionalne manjine koju utvrdi koordinacija za područje Republike Hrvatske.
(2)Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacionalne manjine obavezno se izvodi
himna Republike Hrvatske.
Članak 87.
(1)Pripadnici nacionalnih manjina u Općini Marčana imaju pravo sudjelovati u javnom
životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i predstavnika
nacionalnih manjina.
(2)Odredbe ove glave Statuta koje se odnose na vijeća i predstavnike nacionalnih
manjina primjenjivati će se ukoliko se i kada se ispune zakonski uvjeti za osnivanje vijeća
nacionalnih manjina i određivanje predstavnika pojedine nacionalne manjine odnosno
nacionalnih manjina.

-

Članak 88.
(1)Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Općinu Marčana imaju pravo:
predlagati tijelima Općine Marčana mjere za unapređivanje položaja nacionalne manjine
u Općinu Marčana, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja
od značaja za nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose,

-

isticati kandidate za dužnosti u tijelima Općine Marčana,
biti obaviješteni o svakom pitanju o kojem će raspravljati Općinsko vijeće i radna tijela
Općinskog vijeća, a tiče se položaja nacionalne manjine.
(2)Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka 1. ovoga članka uređuju se
općim aktima Općine Marčana.
Članak 89.
U pripremi prijedloga općih akata Općinski načelnik je dužan od vijeća i predstavnika
nacionalnih manjina zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i
slobode nacionalnih manjina.
Članak 90.
(1)Sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, uključujući sredstva za
obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe, osiguravaju se u proračunu Općine
Marčana.
(2)U općinskom proračunu se mogu osigurati i sredstva za provođenje određenih
aktivnosti utvrđenih programom rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.
(3)Sredstva koja vijeća i predstavnici nacionalnih manjina ostvare iz proračuna Općine
Marčana mogu se koristiti isključivo za namjene određene proračunom, odnosno odlukom kojom
se uređuje izvršavanje proračuna.
(4)Način financiranja rada i programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina uređuje
se odlukom koju donosi Općinsko vijeće.
Članak 91.
Statuti vijeća nacionalnih manjina te financijski planovi i završni računi vijeća i
predstavnika nacionalnih manjina objavljuju se u “Službenim novinama Općine Marčana.
XI IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE MARČANA
Članak 92.
(1)Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Općinu Marčana
čine imovinu Općine Marčana.
(2)Općina Marčana mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom
dobrog domaćina.
(3)Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine Marčana donosi
pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta općinskog vijeća o
uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Marčana.
Članak 93.
Općina Marčana ima prihode kojima u okviru svoga djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi Općine Marčana moraju biti razmjerni poslovima koje obavljaju tijela Općine Marčana u
skladu sa zakonom.
Članak 94.

-

Prihodi Općine Marčana su:
općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,
prihodi od stvari u vlasništvu Općine Marčana i imovinskih prava,
prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine Marčana
odnosno u kojima Općina Marčana ima udjele ili dionice,
prihodi od naknade za koncesije koje daje Općinsko vijeće,
novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje Općina Marčana propisuje u
skladu sa zakonom,
udio u zajedničkim porezima s Istarskom županijom i Republikom Hrvatskom te dodatni
udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,
sredstva, pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđene u državnom proračunu,

-

drugi prihodi u skladu sa zakonom.

Članak 95.
Vrste općinskih poreza, visina stope općinskog prireza porezu na dohodak, visina
općinskih poreza, obračun i način plaćanja općinskih poreza te oslobođenja i olakšice od
plaćanja općinskih poreza utvrđuju se odlukom koju donosi Općinsko vijeće u skladu sa
zakonom.
Članak 96.
(1)Svi prihodi i primici proračuna Općine Marčana raspoređeni su u proračunu i iskazani
po izvorima iz kojih potječu.
(2)Svi rashodi i izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s
prihodima i primicima.
(3)Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju rashodi i
izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili
pronalaženjem novih prihoda. Uravnoteženje proračuna provodi se putem izmjena i dopuna
proračuna po postupku za donošenje proračuna.
Članak 97.
Planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te izvještavanje o izvršavanju
proračuna provodi se na način, po postupku i u rokovima sukladno zakonu kojim se uređuje
proračun.
Članak 98.
(1)Općina Marčana se može zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem
vrijednosnih papira sukladno odredbama posebnih zakona.
(2)Općina Marčana može davati jamstva i suglasnosti za zaduživanje sukladno zakonu
kojim se uređuje proračun i ovom Statutu.
Članak 99.
(1)Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine Marčana nadzire Općinsko vijeće.
(2)Zakonitost materijalnog i financijskog poslovanja Općina Marčane nadzire
Ministarstvo financija odnosno drugo zakonom određeno tijelo.
XII AKTI OPĆINE MARČANA
Članak 100.
(1)Općinsko vijeće donosi Statut Općine Marčana, Poslovnik Općinskog vijeća, odluke i
druge opće akte, proračun, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i zaključke.
(2)Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte kada, u skladu sa zakonom,
rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.
Članak 101.
(1)Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi zaključke, rješenja,
pravilnike i druge opće akte kada je na to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.
(2)Općinski načelnik donosi i druge pojedinačne akte kada, u skladu sa zakonom, rješava
o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.
Članak 102.
(1)Prije nego što stupi na snagu, opći akt obavezno se objavljuje u "Službenim novinama
Općine Marčana”.

(2)Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave. Iznimno, općim
se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvi dan od dana
njegove objave.
(3)Opći akt ne može imati povratno djelovanje.
Članak 103.
(1)Jedinstveni upravni odjel u izvršavaju općih akata Općinskog vijeća donosi
pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih
osoba (upravne stvari).
(2)U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe
kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.
(3)Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. i 2. ovoga članka može se izjaviti žalba
nadležnom upravnom tijelu, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.
(4)U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima, protiv konačnih pojedinačnih
akata iz stavka 1. i 2. ovoga članka može se pokrenuti upravni spor.
(5)Na donošenje akata iz ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem
upravnom postupku.
(6)Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga članka, u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća
kad je to određeno zakonom, pojedinačne akte kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim
interesima fizičkih i pravnih osoba donose i prvostupanjska tijela državne uprave.
Članak 104.
Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika kojima se rješava o
pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba ne može se izjaviti žalba, već
se može pokrenuti upravni spor, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.
XIII JAVNOST RADA
Članak 105.
Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela je javan.
Članak 105.a
(1)Općina je dužna javno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava na
svojim mrežnim stranicama tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive.
(2)Objava informacija iz stavka 1. ovoga članka obavlja se u skladu s odredbama zakona
kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputa i drugih akata
ministarstva nadležnog za financije..
Članak 106.
(1)Sjednice Općinskog vijeća su javne.
(2)Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim
posebnim zakonima i Poslovnikom Općinskog vijeća.
(3)O radu Općinskog vijeća i odlukama koje Općinsko vijeće donosi, kao i o temama o
kojima Općinsko vijeće raspravlja izvješćuje se javnost,.
(4)Radi izvješćivanja javnosti o radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela daju se
službena priopćenja sredsvima javnog priopćavanja.
(5)Ostvarivanje javnosti rada Općinskog vijeća podrobnije se uređuje Poslovnikom
Općinskog vijeća.

Članak 107.
Općinski načelnik je dužan upoznati javnost s obavljanjem poslova iz samoupravnog
djelokruga Općine Marčana putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladan način.
Članak 108.
Općina Marčana organizirat će svoj rad i poslovanje tako da građani i pravne osobe
mogu na jednostavan i djelotvoran način ostvariti svoja Ustavom zajamčena prava i zakonom
zaštićene interese te ispunjavati građanske dužnosti.
Članak 109.
Građani i pravne osobe moraju biti javno obaviješteni o svim važnim pitanjima za rad
Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 110.
Uvid u dokumentaciju i arhivsku građu Općine Marčana te druge materijale u svezi s
radom tijela Općine Marčana omogućit će se svim pravnim i fizičkim osobama na temelju
njihovog zahtjeva, sukladno zakonu i općim aktima Općine Marčana kojima se uređuje pravo na
pristup informacijama.
Članak 111.
Na zgradama u kojima su smještena tijela Općine Marčana mora biti istaknut naziv tijela,
a na odgovarajućem mjestu u zgradi mora biti istaknut raspored prostorija tijela Općine
Marčana.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE IZ STATUTA OPĆINE MARČANA OBJAVLJENOG U
“SLUŽBENIM NOVINAMA OPĆINE MARČANA“, BR. 7/09., KOJI JE STUPIO NA SNAGU 04. RUJNA
2009. GODINE:

XIV PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 112.
(1)Prijedlog za promjenu Statuta Općine Marčana može podnijeti Općinski načelnik,
četiri općinska vijećnika te najmanje polovina vijeća mjesnih odbora.
(2)O promjeni Statuta Općine Marčana odlučuje Općinsko vijeće većinom glasova svih
članova Općinskog vijeća.
(3)Ostala pitanja u svezi promjene Statuta Općine Marčana pobliže se uređuju
Poslovnikom Općinskog vijeća.
Članak 113.
(1)Do donošenja općih akata u skladu s odredbama ovoga Statuta primjenjivat će se opći
akti Općine Marčana u onim odredbama koje nisu u suprotnosti s odredbama zakona i ovoga
Statuta.
(2)U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz stavka 1. ovoga članka neposredno će se
primjenjivati odredbe zakona i ovoga Statuta.
Članak 114.
Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Općine Marčana (“Službene
novine Grada Pule”, br. 2A/94,“Službene novine Općine Marčana”, br. 2/2001, 6/2001, 2/2002,
9/2004, 10/2004 – pročišćeni tekst, 1/2006 i 9/2007)
Članak 115.
Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Općine
Marčana.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE IZ STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA OPĆINE MARČANA OBJAVLJENE U “SLUŽBENIM NOVINAMA OPĆINE MARČANA“,
BR. 2/13., KOJA JE STUPILA NA SNAGU 13. OŽUJKA 2013. GODINE:

Članak 21.
Ovlašćuje se Odbor za Statut, Poslovnik i druge opće akte Općinskog vijeća da utvrdi i
izda pročišćeni tekst Statuta Općine Marčana.
Članak 22.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim
novinama Općine Marčana“ osim članka 8. i članka 12. koji stupaju na snagu na dan stupanja na
snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora za članove Općinskog vijeća
te Općinskog načelnika.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE IZ STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA OPĆINE MARČANA OBJAVLJENE U “SLUŽBENIM NOVINAMA OPĆINE MARČANA“,
BR. 3/21., KOJA JE STUPILA NA SNAGU 31. OŽUJKA 2021. GODINE:

Članak 19.
Osoba zatečena na dužnosti zamjenika općinskog načelnika u trenutku stupanja na snagu
ove Statutarne odluke nastavlja s obnašanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata.
Članak 20.
Ova Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Marčana stupa na snagu
osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine Marčana“, osim članaka 11., 12.,
13., 14., 15., 16. i 17., koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih
slijedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave te općinske načelnik, gradonačelnike i župane.

Odluka o radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Marčana (“Službene novine Općine
Marčana”, br. 6/01., 9/01. i 5/05.)

ODLUKA
o radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Marčana
Redakcijski pročišćeni tekst
I. OPĆA ODREDBA
Članak 1.
Ovom se Odlukom, u skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi i Statutom Općine Marčana (dalje u tekstu Statut) utvrđuje osnivanje, sastav i
djelokrug rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Marčana.
II. RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 2.
(1)Općinsko vijeće ima stalna i povremena radna tijela.
(2)Stalna radna tijela su odbori i povjerenstva.
(3)Stalna radna tijela Općinskog vijeća, u okviru svog djelokruga rada, razmatraju
prijedloge odluka i drugih akata te druga pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća i o
njima daju Općinskom vijeću mišljenja i prijedloge.
(4)Stalna radna tijela Općinskog vijeća mogu razmatrati i druga pitanja iz samoupravnog
djelokruga Općine Marčana, pokrenuti raspravu o pojedinim pitanjima i predložiti raspravu o
njima na sjednici Općinskog vijeća, te podnositi Općinskom vijeću prijedloge općih i drugih
akata iz svog djelokruga.
(5)Stalna radna tijela obavljaju i druge poslove utvrđene ovom Odlukom.
Članak 3.
(1)Općinsko vijeće može odlukom osnivati privremena radna tijela radi razmatranja i
stručne obrade pojedinog pitanje iz svog djelokruga i izrade prijedloga odgovarajućeg akta.
(2)Odlukom o osnivanju povremenog radnog tijela utvrđuje se njegov naziv, sastav, broj
članova, zadaće i način rada.
Članak 4.
(1) Općinsko vijeće može osnovati povjerenstva - posebna radna tijela za utvrđivanje
činjenica o pitanjima od javnog interesa koja se odnose na zakonitost rada općinskih tijela i
općinskih javnih službi ili za utvrđivanje činjenica o pitanjima od drugog javnog interesa za
Općinu Marčana.
(2)Povjerenstva iz stavka 1. ovog članka sastavljena su isključivo od općinskih vijećnika.
(3)Odlukom o osnivanju određenog povjerenstva utvrdit će se sastav, broj njegovih
članova, zadaće i način rada.
(4) Sastav povjerenstva, u pravilu, odgovara stranačkoj strukturi Općinskog vijeća.
Članak 5.
(1)Radna tijela imaju predsjednika i određen broj članova.
(2)Predsjednik i članovi pojedinih stalnih radnih tijela, za koje je to određeno ovom
Odlukom, biraju se isključivo iz redova općinskih vijećnika.

(3)Predsjednika i članove stalnog radnog tijela bira Općinsko vijeće na prijedlog Odbora
za izbor i imenovanje ili najmanje četiri općinska vijećnika.
(4)Kod sastava stalnih radnih tijela, u pravilu, se treba voditi računa o stranačkoj strukturi
Općinskog vijeća.
Članak 6.
(1)Predsjednik i članovi povremenih radnih tijela biraju se, u pravilu, iz redova općinskih
vijećnika. U povremena radna tijela mogu se imenovati i pojedini znanstveni, stručni i drugi
javni djelatnici te druge osobe koje mogu pridonijeti njihovu radu.
(2) Predsjednika i članove povremenog radnog tijela bira Općinsko vijeće na prijedlog
Odbora za izbor i imenovanja ili prijedlog najmanje četiri općinska vijećnika.
Članak 7.
(1)Predsjednik i članovi stalnog radnog tijela biraju se za mandatno razdoblje općinskih
vijećnika.
(2)Predsjednik i članovi stalnog radnog tijela mogu biti razriješeni i prije isteka vremena
na koje su imenovani ako im prestane mandat općinskog vijećnika, ako podnesu ostavku, ako
neopravdano ne prisustvuju sjednicama radnih tijela ili u drugim slučajevima.
Članak 8.
(1) Stalna radna tijela Općinskog vijeća su:
1. Mandatno povjerenstvo;
2. Odbor za izbor i imenovanja;
3. Odbor za Statut, Poslovnik i druge opće akte;
4. Odbor za financije i gospodarski razvoj;
5. Odbor za prostorno uređenje, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša;
6. Odbor za društvene djelatnosti;
7. Odbor za predstavke i pritužbe građana.
(2)Radno tijelo iz stavka 1. točke 6. ovog članka ima predsjednika i četiri člana, a ostala
radna tijela imaju predsjednika i dva člana.
(3)Radna tijela iz točke 1., 2., 3. i 7. sastavljena su u cijelosti iz reda općinskih
vijećnika, dok za članove ostalih radnih tijela mogu biti imenovani i pojedini znanstveni, stručni
i drugi javni djelatnici te druge osobe koje mogu pridonijeti njihovu radu, s time da se
predsjednik tijela u svim slučajevima imenuje iz reda općinskih vijećnika.
Mandatno povjerenstvo
Članak 9.
Mandatno povjerenstvo:
1. na konstituirajućoj sjednici podnosi izvješće o provedenim izborima, izabranim
općinskim vijećnicima, o podnesenim ostavkama na dužnost općinskog vijećnika, o
zamjenicima općinskih vijećnika koji će umjesto njih obavljati dužnost općinskih
vijećnika;
2. podnosi izviješće da su ispunjeni uvijeti za prestanak mandata općinskom vijećniku u
slučajevima utvrđenim zakonom i Statutom;
3. podnosi izvješće da su ispunjeni uvjeti za početak mandata zamjeniku općinskog
vijećnika.

Odbor za izbor i imenovanja
Članak 10.
(1) Odbor za izbor i imenovanja sam ili kao jedan od predlagatelja, sukladno Statutu,
Poslovniku i ovoj Odluci, predlaže izbor i imenovanje:
1. predsjednika i članove radnih tijela Općinskog vijeća;
2. drugih osoba koje bira, odnosno imenuje Općinsko vijeće;
3. predstavnika Općinskog vijeća u određene ustanove i tijela.
(2) Odbor za izbor i imenovanje predlaže razrješenje osoba iz stavka 1. ovog članka u
skladu sa Statutom i ovim Poslovnikom.
(3)Odbor za izbor i imenovanje u obavljanju poslova u vezi s predlaganjem kandidata za
izbor i imenovanje može od kandidata tražiti potrebne podatke o njihovu radu i drugu
dokumentaciju te ih pozvati na predstavljanje i izlaganje programa u vezi s obnašanjem dužnosti
za koju se kandidiraju.
(4)Odbor za izbor i imenovanja osim poslova iz stavka 1. ovog članka:
1. daje Općinskom vijeću mišljenje u svezi prijedloga za imenovanje drugih ovlaštenih
predlagatelja,
2. predlaže Općinskom vijeću donošenje propisa o pravu za naknadu troškova općinskim
vijećnicima, te o plaći i drugim pravima načelnika;
3. donosi pojedinačni akt o plaći načelnika;
4. obavlja i druge poslove utvrđene Poslovnikom i odlukama Općinskog vijeća.
Odbor za Statut, Poslovnik i druge opće akte
Članak 11.
Odbor za Statut, Poslovnik i druge opće akte:
1. razmatra opća pitanja važna za razvoj lokalne samouprave i uprave ustrojstva Općine
Marčana, usmjerava i usklađuje rad te sudjeluje u izradi Statuta i Poslovnika
2. utvrđuje prijedlog Statuta, Poslovnika i statutarne odluke;
3. razmatra mišljenja, inicjative i primjedbe o pitanjima statutarne i poslovničke naravi
što ih Općinskom vijeću upute građani, pravne osobe i vijeća mijesnih odbora
4. daje mišljenja glede primjene statutarnih i poslovničkih odredaba;
5. razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata što ih donosi Općinsko vijeće, te daje
mišljenja o njihovoj usklađenosti s pravnim sustavom Republike Hrvatske, sa
Statutom Općine Marčana i drugim općim aktima Općine Marčana;
6. ocjenjuje utemeljenost prijedloga za davanje vjerodostojnog tumačenja odluka, te
predlaže tekst vjerodostojnog tumačenja odluka;
7. daje odgovore Ustavnom sudu Republike Hrvatske u slučaju pokretanja postupka za
ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluka i drugih općih akata koje je donjelo Općinsko
vijeće;
8. utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i drugih općih akata koje donosi
Općinsko vijeće;
9. obavlja i druge poslove određene Statutom, Poslovnikom i odlukama Općinskog
vijeća.
Odbor za financije i gospodarski razvoj
Članak 12.
Odbor za financije i gospodarski razvoj:
1. razmatra prijedlog općinskog proračuna, godišnjeg obračuna proračuna, prijedloge
odluka o porezima i naknadama kao i druge akte financijsko-materijalnog poslovanja

Općine Marčana i upravljanja imovinom Općine Marčana, te Općinskom vijeću daje
svoje prijedloge i mišljenja;
2. prati odnose u gospodarstvu, poduzetništvu, obrtništvu i poljoprivredi, razmatra
prijedloge i mišljenja glede poduzimanja mjera za razvoj gospodarstva u Općini
Marčana.
Odbor za prostorno uređenje, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša
Članak 13.
Odbor za prostorno uređenje, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša:
1. razmatra prijedloge odluka i prostornih planova i daje mišljenje o predloženim
rješenjima, a osobito u pogledu zaštite prostornih resursa i kulturne baštine, te
usklađivanja prostornog razvoja svih naselja i naseljenih mjesta;
2. prati razvoj komunalnog gospodarstva u Općini Marčana i razmatra prijedloge odluka
i drugih akata koji se odnose na obavljanje komunalnih djelatnosti te Općinskom
vijeću daje prijedloge i mišljenja glede poduzimanja mjera za razvoj komunalnog
gospodarstva u Općini Marčana;
3. razmatra prijedloge odluka i drugih akata s područja zaštite okoliša, saniranja
devastiranog okoliša, zaštite prirodnih dobara, sprečavanja zagađivanja i
onečišćivanja prirode, korištenja i upravljanja posebno zaštićenim dijelovima prirode,
te predlaže Općinskom vijeću poduzimanje mjera za zaštitu okoliša.
Odbor za društvene djelatnosti
Članak 14.
(1)Odbor za društvene djelatnosti prati stanje u socijalnoj skrbi, predškolskom odgoju,
školstvu, kulturi i športu, te u svezi problematike djece i mladih ljudi, razmatra prijedloge
odluka i drugih akata iz tih djelatnosti i daje Općinskom vijeću mišljenja i prijedloge za
poduzimanje mjera za razrješenje problema i razvoj navedenih djelatnosti.
Odbor za predstavke i pritužbe građana
Članak 16.
Odbor za predstavke i pritužbe građana razmatra predstavke, prigovore i pritužbe građana
što se odnose na rad Općinskog vijeća, njegovih radnih tijela i drugih tijela Općine Marčana, te
na obavljanje poslova lokalne samouprave i uprave, ispituje preko nadležnih tijela njihovu
osnovanost i upozorava na mjere koje je potrebno poduzeti te o tome izvješćuje podnositelja
predstavke, prigovora, odnosno pritužbe.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 17.
Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Marčane (Službene novine Grada Pule“, br. 2A/95 i “Službene novine Općine
Marčana”, br. 2/2001) u dijelu u kojem se odnose na osnivanje, sastav i djelokrug rada radnih
tijela Općinskog vijeća.
Članak 18.
U Statutu Općine Marčana (Pročišćeni tekst “Službene novine Općine Marčana”, br.
3/2001) u svim člancima riječi “Mandatna komisija” zamjenjuju se riječima “Manatno

povjerenstvo”, riječi “Komisija za izbor i imenovanja” zamjenjuju se riječima “Odbor za izbor i
imenovanja”, a riječi ”Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost” zamjenuju se
riječima ”Odbor za Statut, Poslovnik i druge opće akte”.
Članak 19.
(1)Po stupanju na snagu ove Odluke nastavljaju s radom do isteka mandata, ali s
promjenjenim nazivom slijedeća radna tijela:
- Mandatna komisija kao Mandatno povjerenstvo,
- Komisija za izbor i imenovanja kao Odbor za izbor i imenovanja,
- Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost kao Odbor za Statut, Poslovnik
i druge opće akte.
(2)Socijalno vijeće Općine Marčana nastavlja s radom u okviru postojećeg djelokruga
rada do izbora predsjednika i članova Odbora za socijalnu skrb.
Članak 20.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine
Marčane.
_____________________________________________________________________________________________

ZAVRŠNA ODRDEBA IZ ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RADNIM
TIJELIMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MARČANA IZ SLUŽBENIH NOVINA OPĆINE
MARČANA BR. 9/01.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenim novinama Općine Marčane”.
_____________________________________________________________________________________________

ZAVRŠNA ODRDEBA IZ ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RADNIM
TIJELIMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MARČANA IZ SLUŽBENIH NOVINA OPĆINE
MARČANA BR. 5/05.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenim novinama Općine Marčane”.

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Marčana (“Službene novine Općine Marčana”, br.
7/09., 2/13., 4/13 – pročišćeni tekst i 3/21.)

POSLOVNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MARČANA
(Redakcijski pročišćeni tekst)
I OPĆA ODREDBA
Članak 1.
(1)Ovim se Poslovnikom, u skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi i Statutom Općine Marčana (u daljnjem tekstu: Statut) uređuje,
odnosno pobliže uređuje, unutarnje ustrojstvo i način rada Općinskog vijeća, a osobito:
- konstituiranje Općinskog vijeća i verifikacija mandata;
- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća i njihova
prava i dužnosti;
- prava i dužnosti općinskih vijećnika te način njihova ostvarivanja;
- unutarnje ustrojstvo Općinskog vijeća;
- odnos Općinskog vijeća i Općinskog načelnika
- postupak donošenja odluka i drugih akata;
- postupak izbora i imenovanja;
- promjena Statuta i ovoga Poslovnika;
- sazivanje, rad i tijek sjednice Općinskog vijeća;
- javnost rada;
- obavljanje stručnih administrativnih i drugih poslova za Općinsko vijeće
- druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.
(2)Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Poslovniku, a koji imaju rodno značenje,
odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.
II KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I VERIFIKACIJA

MANDATA

Članak 2.
(1)Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva pročelnik upravnog tijela nadležnog
za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili službenik kojeg on ovlasti.
(2)Na početku konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća sazivatelj sjednice iz stavka 1.
ovoga članka ili osoba koju on ovlasti utvrđuje kvorum i predsjedavajućeg sjednici do izbora
predsjednika Općinskog vijeća.
(3)Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora predsjednika predsjeda prvi
izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti
najveći broj glasova konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je
imala manji redni broj na glasačkom listiću.
(4)Prije izbora predsjednika Općinskog vijeća izabire se Mandatno povjerenstvo, Odbor za
izbor i imenovanja i verificiraju mandati članova Općinskog vijeća.
(5)Predsjedavajući iz ovog članka imaju, do izbora predsjednika Općinskog vijeća, sva
prava i dužnosti predsjednika u pogledu predsjedanja sjednicom Općinskog vijeća te pravo
predlaganja utvrđeno ovim Poslovnikom.
Članak 3.
(1)Danom konstituiranja Općinskog vijeća općinski vijećnici počinju obnašati dužnost.

(2)Općinsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika Općinskog vijeća, ukoliko je na
konstituirajućoj sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća.
(3)Nakon što je Općinsko vijeće konstituirano izvodi se himna Republike Hrvatske "Lijepa
naša domovino"
Članak 4.
Dnevni red konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća određuje ovlaštena osoba iz stavka 1.
članka 2. ovoga Poslovnika, a Općinsko vijeće može nakon svog konstituiranja, na prijedlog
predsjednika Općinskog vijeća ili najmanje četiri općinska vijećnika, promijeniti odnosno
dopuniti prethodno određeni dnevni red.
Članak 5.
(1)Prestankom mandata općinskim vijećnicima prestaje i članstvo u tijelima Općinskog
vijeća i drugim tijelima koje je imenovalo Općinsko vijeće, ako je imenovanje uvjetovano
obavljanjem dužnosti općinskih vijećnika.
(2)Prestankom mandata općinskih vijećnika, prestaje članstvo općinskim vijećnicima i u
radnim tijelima Općinskog vijeća.
(3)Prestankom mandata općinskih vijećnika, prestaje članstvo i drugim članovima radnih
tijela Općinskog vijeća imenovanim iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika.
Članak 6.
Na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća biraju se Mandatno povjerenstvo i Odbor za
izbor i imenovanja na prijedlog privremenog predsjednika ili najmanje četiri općinska vijećnika.
Članak 7.
Sastav i djelokrug rada Mandatnog povjerenstva i Odbora za izbor i imenovanja uređen je
posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Članak 8.
(1)Nakon što Općinsko vijeće na konstituirajućoj sjednici zaključkom prihvati izvješće
Mandatnog povjerenstva, općinski vijećnici pred privremenim predsjednikom daju prisegu.
(2) Tekst prisege glasi:
"Prisežem, svojom čašću, da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Marčana
obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu pridržavati Ustava, zakona, Statuta i
odluka Općine Marčana, te da ću se zauzimati za svekoliki probitak Općine Marčana, Istarske
županije i Republike Hrvatske."
(3) Privremeni predsjednik poslije izgovorene prisege poziva pojedinačno općinske
vijećnike, a općinski vijećnik, nakon što je pozvan, ustaje i izgovara: "Prisežem", te nakon toga
potpisuje tekst prisege.
Članak 9.
Općinski vijećnik koji nije bio nazočan konstituirajućoj sjednici, odnosno zamjenik
općinskog vijećnika kada počinje obavljati dužnost općinskog vijećnika, polaže prisegu na prvoj
sjednici Općinskog vijeća kojoj je nazočan.
Članak 10.
Od dana konstituiranja Općinskog vijeća, općinski vijećnici te zamjenik općinskog
vijećnika, nakon što mu je verificiran mandat, imaju prava i dužnosti općinskog vijećnika
određena zakonom, Statutom, ovim Poslovnikom i odlukama što ih donosi Općinsko vijeće.

Članak 11.
Općinskom vijećniku prestaje mandat prije isteka redovnog četverogodišnjeg mandata u
slučajevima određenim posebnim zakonom.
III IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 12.
(1)Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika koji se biraju iz reda
općinskih vijećnika javnim glasovanjem većinom glasova od ukupnog broja općinskih vijećnika.
(2)Predsjednik Općinskog vijeća bira se na konstituirajućoj sjednici Općinskog
vijeća, a potpredsjednik Općinskog vijeća bira se, u pravilu, također na konstituirajućoj
sjednici.
Članak 13.
(1)Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, daju najmanje četiri
općinska vijećnika u pisanom obliku, a potvrđuju ga potpisom svojih imena i prezimena, kao i
parafom.
(2)Općinski vijećnik može sudjelovati u podnošenju samo jednog prijedloga kandidata.
(3)Prijedlog kandidata za predsjednika i potpredsjednika je pojedinačan.
(4)Za valjanost pisanog prijedloga za izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog
vijeća potrebno je uz pisani prijedlog dostaviti pisano očitovanje kandidata o prihvaćanju
kandidature.
(5)Izbor predsjednika i potpredsjednika obavlja se glasovanjem zasebno za svakog
kandidata.
(6)Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika Općinskog vijeća odnosno
potpredsjednika Općinskog vijeća prijedlog kandidata ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se
postupak kandidiranja.
Članak 14.
Nakon što je izabran, predsjednik Općinskog vijeća preuzima predsjedavanje Općinskim
vijećem i dalje vodi sjednicu.
IV PRAVA I DUŽNOSTI OPĆINSKIH VIJEĆNIKA
Članak 15.
(1)Općinski vijećnik ima prava i dužnosti utvrđene Statutom, ovim Poslovnikom i drugim
aktima Općinskog vijeća a osobito:
1.prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela kojih je član i sudjelovati u
njihovu radu;
2.raspravljati i izjašnjavati se o svakom pitanju koje je na dnevnom redu Općinskog vijeća
i radnih tijela kojih je član, te o njima odlučivati;
3.biti biran u radna tijela Općinskog vijeća i prihvatiti izbor.
(2)Ako je općinski vijećnik već izabran u tri radna tijela, nije dužan prihvatiti članstvo u
drugim radnim tijelima.
Članak 16.
(1)Općinski vijećnik ima pravo:
1.predlagati Općinskom vijeću donošenje odluka i drugih akata te razmatranje pojedinih
pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća,

2.podnositi amandmane na prijedloge općih akata,
3.postavljati pitanja Općinskom načelniku o njegovom radu,
4.predlagati razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća,
5.prisustvovati sjednicama drugih radnih tijela i sudjelovati u njihovu radu bez prava
odlučivanja,
6.predlagati osnivanje radnog tijela ili radne grupe radi obrade određenog pitanja i
pripreme akata za Općinsko vijeće,
7.tražiti i dobiti podatke od Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marčana potrebne za
obavljanje dužnosti općinskog vijećnika te, s tim u vezi, koristiti njihove stručne i tehničke
usluge,
8.postavljati pitanja pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marčana koja se
odnose na njegov rad ili obavljanje poslova iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Marčana,
9.na naknadu troškova u skladu s odlukom Općinskog vijeća.
(2)Općinski vijećnik ima pravo postavljati pitanja i tražiti obavijesti na sjednici Općinskog
vijeća ili ih uputiti u pisanom obliku i na njih dobiti odgovor.
(3)Ako općinski vijećnik nije zadovoljan odgovorom, može tražiti daljnja pojašnjenja,
odnosno o tome može predložiti raspravu na sjednici Općinskog vijeća.
Članak 17.
Općinskom vijećniku dostavljaju se:
1.Službene novine Općine Marčana,
2.prijedlozi akata koje donosi Općinsko vijeće,
3.izviješća i drugi materijal o kojem će se raspravljati na sjednici Općinskog vijeća ili
radnog tijela kojeg je član,
4.glasilo Općine Marčana, ako se bude izdavalo.
Članak 18.
Općinski vijećnik ima pravo od predlagatelja tražiti obavijest i uvid u materijal o temama
koje su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili radnog tijela Općinskog vijeća te druge
obavijesti koje su mu potrebne kao općinskom vijećniku. Objašnjenja u vezi s temom može
tražiti i od predsjednika Općinskog vijeća, predsjednika radnog tijela i pročelnika Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Marčana.
Članak 19.
Općinski vijećnik ima pravo tražiti od pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Marčana pružanje stručne i tehničke pomoći potrebne u obavljanju dužnosti općinskog vijećnika.
Članak 20.
Općinski se vijećnik ne smije u obavljanju privatnih poslova, gospodarskih i drugih
djelatnosti, bilo za sebe, bilo za srodnika, bilo za svojeg poslodavca ili koga drugoga, koristiti
položajem općinskog vijećnika i naglašavati tu dužnost.
Članak 21.
(1)O prisustvovanju općinskih vijećnika sjednicama Općinskog vijeća i njegovih radnih
tijela vodi se evidencija.
(2)Općinski vijećnik, ako ne može prisustvovati sjednici Općinskog vijeća, odnosno
radnog tijela, o tome, čim je prije moguće, izvješćuje predsjednika Općinskog vijeća odnosno
radnog tijela, i to neposredno ili putem pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Marčana ili djelatnika tog odjela koji obavlja poslove vođenja zapisnika na sjednicama
Općinskog vijeća.

Članak 22.
(1)Općinski vijećnici mogu osnovati klub općinskih vijećnika prema stranačkoj pripadnosti
odnosno klub nezavisnih općinskih vijećnika.

(2)Općinski vijećnici dviju ili više političkih stranaka ili nezavisni općinski vijećnici mogu
osnovati zajednički klub.
(3)Klub mogu osnovati najmanje tri općinska vijećnika.
(4)Općinski vijećnik može biti član samo jednog kluba.
(5)O osnivanju kluba predsjednik kluba dužan je u pisanom obliku obavijestiti
predsjednika Općinskog vijeća.
(6)Obavijest mora sadržavati naziv kluba, ime i prezime predsjednika kluba i imena i
prezimena članova kluba.
(7)O svim promjenama predsjednik kluba dužan je u pisanom obliku obavijestiti
predsjednika Općinskog vijeća.
(8)Predsjednik Općinskog vijeća osigurat će klubovima općinskih vijećnika, putem
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marčana, prostorne i tehničke uvijete za rad
(dvorana za sjednice, prijepis, umnožavanje, dostava materijala i sl.).
V UNUTARNJE USTROJSTVO OPĆINSKOG VIJEĆA
1.Predsjednik i potpredsjednik
Članak 23.
(1) Predsjednik Općinskog vijeća
1. predstavlja Općinsko vijeće;
2.saziva sjednice Općinskog vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama
Općinskog vijeća i potpisuje akte Općinskog vijeća;
3.upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak;
4.brine se o izvršavanju odluka i drugih akata Općinskog vijeća;
5.usklađuje rad Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela;
6.brine se o ostvarivanju prava općinskih vijećnika;
7.održava red na sjednici;
8.brine se o primjeni ovoga Poslovnika;
9.objavljuje rezultate glasovanja na sjednici;
10.surađuje s općinskim načelnikom, predsjednicima klubova vijećnika u Općinskom
vijeću i predsjednicima mjesnih odbora;
11.određuje predstavnike Općinskog vijeća u svečanim i drugim prigodama;
12.brine se o javnosti rada Općinskog vijeća;
13.surađuje s predsjednicima predstavničkih tijela drugih jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave;
14.obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom, odlukama Općinskog vijeća i
ovim Poslovnikom.
(2)Općinsko vijeće može na prijedlog predsjednika Općinskog vijeća utvrditi tradicionalna
pokroviteljstva Općinskog vijeća.
(3)Predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća preuzeti, u pravilu, počasno
pokroviteljstvo, i to ako se zbog kratkoće vremena ili razloga ekonomičnosti ne može u tu svrhu
sazvati sjednica Općinskog vijeća. Predsjednik će o tome izvijestiti Općinsko vijeće na prvoj
idućoj sjednici.
Članak 24.
(1)Potpredsjednik Općinskog vijeća pomaže u radu predsjedniku Općinskog vijeća.

(2)Predsjednik Općinskog vijeća može određene poslove iz ovog djelokruga povjeriti
potpredsjedniku Općinskog vijeća.
(3)Pri obavljanju povjerenih poslova potpredsjednik Općinskog vijeća je dužan pridržavati
se uputa predsjednika Općinskog vijeća.
(4)Predsjednika Općinskog vijeća, kada je spriječen ili odsutan, zamjenjuje potpredsjednik
Općinskog vijeća.
(5)Za vrijeme dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća, potpredsjednik Općinskog
vijeća ima prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća
Članak 25.
(1)Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća mogu biti razriješeni dužnosti i prije
isteka vremena na koje su birani.
(2)Postupak za razrješenje predsjednika odnosno potpredsjednika Općinskog vijeća mogu
pokrenuti najmanje četiri općinska vijećnika zajedničkim pisanim prijedlogom. Prijedlog za
razrješenje mora biti obrazložen. Prijedlog se dostavlja putem pisarnice Općine Marčana.
(3)Prijedlog za razrješenje dostavlja se predsjednik, odnosno potpredsjedniku Općinskog
vijeća na očitovanje.
(4)Predsjednik, odnosno potpredsjednik Općinskog vijeća imaju pravo očitovati se o
prijedlogu najkasnije u roku osam dana od dostave prijedloga.
(5)O prijedlogu za razrješenje odlučuje se većinom glasova svih općinskih vijećnika.
(6)Prijedlog za razrješenje može se podnijeti ako predsjednik, odnosno potpredsjednik:
1.ne sazove sjednicu Općinskog vijeća u zakonskom roku ili na zahtjev ovlaštenih
podnositelja utvrđenih ovim Poslovnikom;
2.svojim ponašanjem šteti ugledu Općinskog vijeća;
3.zlouporabi položaj ili prekorači ovlaštenja.
(7)Za utvrđivanje činjenica iz stavka 6. ovoga članka Općinsko vijeće može osnovati
povjerenstvo.
(8)U slučaju iz stavka 2. ovoga članka predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati
sjednicu Općinskog vijeća u roku od 30 dana od dana podnošenja prijedloga za razrješenje,
odnosno od dana dostave izvješća povjerenstva iz stavka 6. ovog članaka.
Članak 26.
(1)Ako Općinsko vijeće razriješi dužnosti predsjednika Općinskog vijeća a na istoj sjednici
ne izabere novog predsjednika, potpredsjednik Općinskog vijeća ima do izbora novog
predsjednika Općinskog vijeća sva prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća.
(2)U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Općinsko je vijeće dužno izabrati predsjednika
Općinskog vijeća u roku od 30 dana.
Članak 27.
(1)Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremi sjednica Općinskog vijeća pomaže pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marčana, koji i organizira obavljanje potrebnih
administrativnih i tehničkih poslova i od strane drugih djelatnika tog Odjela.
(2)Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marčana po položaju je i glavni urednik
Službenih novina Općine Marčana.
2.Radna tijela
Članak 28.
(1)Općinsko vijeće ima stalna i povremena radna tijela osnovana posebnom odlukom
Općinskog vijeća.

(2)Radna tijela Općinskog vijeća, u okviru svog djelokruga rada, razmatraju prijedloge
odluka i drugih akata te druga pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća i o njima
Općinskom vijeću daju svoja mišljenja i prijedloge.
(3)Stalna radna tijela Općinskog vijeća mogu razmatrati i druga pitanja iz samoupravnog
djelokruga Općine Marčana, pokrenuti raspravu o pojedinim pitanjima i predložiti raspravu o
njima na sjednici Općinskog vijeća, te podnositi Općinskom vijeću prijedloge općih i drugih
akata iz svog djelokruga.
Članak 29.
(1)Radna tijela rade na sjednicama.
(2)O radu na sjednici vodi se zapisnik.
(3)Radno tijelo može održati sjednicu ako je sjednici nazočna većina članova radnog tijela,
a odlučuje javnim glasovanjem većinom glasova nazočnih članova.
Članak 30.
(1)Predsjednik radnog tijela saziva sjednicu, predlaže dnevni red, predsjedava i rukovodi
sjednicom, potpisuje zaključke što ih radno tijelo donosi te vodi brigu o provođenju zaključaka
radnog tijela.
(2)Ako je predsjednik radnog tijela spriječen ili odsutan zamjenjuje ga član radnog tijela
kojeg on za to ovlasti.
(3)Ako član radnog tijela koji je ovlašten zamijeniti predsjednika nije nazočan sjednici
radnog tijela, sjednici predsjedava član kojeg odrede članovi radnog tijela, odnosno ukoliko se za
to ne postigne potrebna većina, sjednici radnog tijela predsjedava dobno najstariji član radnog
tijela iz reda općinskih vijećnika.

Članak 31.
(1)Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik radnog tijela po svojoj ocjeni, a dužan ju je
sazvati u roku od dva dana od dana kada to zatraži većina članova radnog tijela, predsjednik
Općinskog vijeća ili Općinsko vijeće.
(2)Predsjednik Općinskog vijeća neposredno, putem potpredsjednika Općinskog vijeća ili
putem pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marčana obavještava predsjednike
radnih tijela o sazvanoj sjednici Općinskog vijeća, u pravilu istog dana kada je uputio poziv za
sjednicu Općinskog vijeća, te daje prijedlog točaka dnevnog reda u svezi kojih se radno tijelo
treba očitovati davanjem svog mišljenja, stajališta ili prijedloga.
(3)Ako sjednicu ne sazove predsjednik radnog tijela u roku iz stavka 1. ovoga članka,
sazvat će je predsjednik Općinskog vijeća.
Članak 32.
(1)Radna tijela podnose Općinskom vijeću izvješće o svom radu na zahtjev Općinskog
vijeća ili ako je to određeno odlukom o osnivanju radnog tijela.
(2)Radna tijela izvješćuju Općinsko vijeće o svojim mišljenjima, stajalištima i prijedlozima
povodom rasprave o pojedinim točkama dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća.
(3)Radna tijela određuju izvjestitelja koji će na sjednici Općinskog vijeća obrazložiti
mišljenja, stajališta i prijedloge radnog tijela.
(4)Ako pojedino pitanje razmatra više radnih tijela svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja
dostavljaju matičnom radnom tijelu.

(5)Matično radno tijelo, nakon razmatranja prijedloga odluke, u svom izviješću daje i svoja
stajališta o mišljenjima, primjedbama i prijedlozima drugih radnih tijela.
(6)Radno tijelo u okviru svog djelokruga može donositi zaključke.
(7)Radno tijelo svoja izvješća dostavljaju predsjedniku Općinskog vijeća, predlagatelju
odluke i Općinskom načelniku, ako on nije predlagatelj odluke.
Članak 33.
(1)Radna tijela mogu osnovati radne skupine za proučavanje pojedinog pitanja, stručno
sastavljanje izvješća ili izradu nacrta odluke ili drugog akta.
(2)U radnu skupinu imenuju se općinski vijećnici, znanstveni, stručni i drugi javni
djelatnici te službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marčana.
(3)Radna skupina djeluje u okviru radnog tijela i ne može samostalno istupati.
Članak 34.
(1)Radna tijela mogu tražiti potrebne podatke i dokumentaciju od tijela Općine Marčana i
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marčana radi izvršavanja poslova i zadaća iz svog
djelokruga.
(2)Tijela iz stavka 1. ovoga članka dužna su dostaviti tražene podatke i dokumentaciju
najkasnije u roku od 5 dana.
Članak 35.
Na rad stalnih radnih tijela na odgovarajući se način primjenjuju odredbe glave X. ovoga
Poslovnika.
VI ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA
Članak 36.
(1)Predsjednik Općinskog vijeća, odnosno radnog tijela izvješćuje Općinskog načelnika o
zakazanoj sjednici Općinskog vijeća, odnosno radnog tijela.
(2)Općinski načelnik, ukoliko osobno ne može biti prisutan na sjednici Općinskog vijeća ili
radnog tijela, određuje svog predstavnika.
(3)Općinski načelnik može za sve ili pojedine točke dnevnog reda sjednice Općinskog
vijeća ili radnog tijela odrediti i stručnog izvjestitelja.
Članak 37.
(1)Općinski načelnik odnosno njegov predstavnik sudjeluje na sjednicama Općinskog
vijeća i radnih tijela u raspravama o prijedlozima koje podnosi Općinski načelnik, iznosi i
obrazlaže prijedloge i stajališta predlagatelja, te se izjašnjava o podnesenim amandmanima.
(2)Stručni izvjestitelj ima na sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela prava i dužnosti
predstavnika Općinskog načelnika osim prava izjašnjavanja o podnesenim amandmanima o
kojima Općinski načelnik nije zauzeo svoj stav.
(3)U slučajevima kada Općinski načelnik nije predlagatelj, on dostavlja svoje mišljenje,
stajalište i prijedloge Općinskom vijeću, odnosno radnom tijelu, te je dužan osobno ili putem
svog predstavnika odnosno stručnog izvjestitelja prisustvovati sjednici tog tijela i po potrebi i
usmeno obrazložiti svoje mišljenje, stajalište ili prijedlog.

Članak 38.
Ako Općinsko vijeće, odnosno radno tijelo ocjeni da je za raspravu o nekom pitanju
neophodno mišljenje Općinskog načelnika, Općinsko vijeće odnosno radno tijelo može odgoditi
raspravu o tom prijedlogu.
Članak 39.
(1)Općinski načelnik je dužan dva puta godišnje podnositi Općinskom vijeću polugodišnja
izvješća o svom radu i to prvo polugodišnje izvješće najkasnije do 1. rujna tekuće godine, a
drugo polugodišnje izvješće najkasnije do 1. ožujka naredne godine.
(2)Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću izvješće o stanju imovine Općine
Marčana najmanje jednom godišnje.
(3)Izvješće iz stavka 2. ovoga članka u pravilu se podnosi uz izvješće o izvršenju
proračuna za prethodnu kalendarsku godinu.
(4)Općinski načelnik dužan je Općinskom vijeću podnositi i druga izvješća određena
propisima i općim aktima Općinskog vijeća, i to u rokovima određenim propisima i tim općim
aktima.
Članak 40.
(1)Pored izvješća iz članka 39. ovoga Poslovnika, Općinsko vijeće može tražiti od
Općinskog načelnika da podnese izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga rada.
(2)Prijedlog za traženje izvješća od Općinskog načelnika o pojedinim pitanjima iz
njegovog djelokruga mogu podnijeti najmanje četiri vijećnika.
(3)Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti potpisan od svih vijećnika koji
predlažu donošenje zaključka o traženju izvješća Općinskog načelnika. U prijedlogu mora biti
jasno postavljeno, formulirano i obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće.
Članak 41.
(1)Predsjednik Općinskog vijeća stavlja prijedlog za traženje izvješća na dnevni red prve
iduće sjednice Općinskog vijeća koja se održava nakon primitka prijedloga, ali ne prije nego što
protekne osam dana od dana primitka tog prijedloga.
(2)Predstavnik vijećnika koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća ima pravo na
sjednici Općinskog vijeća izložiti i obrazložiti prijedlog.
(3)Općinski načelnik ima pravo na sjednici usmeno se očitovati na podneseni prijedlog.
(4)Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća Općinskog načelnika mogu
prijedlog povući najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu.
(5)Ako prijedlog za traženje izvješća Općinskog načelnika ne bude usvojen na sjednici
Općinskog vijeća, novi prijedlog za traženje izvješća o bitno podudarnom pitanju ne može se
ponovno postaviti prije proteka roka od tri mjeseca od dana kada je Općinsko vijeće donijelo
zaključak kojim ne prihvaća prijedlog za traženje izvješća Općinskog načelnika.
(6)Ako prijedlog za traženje izvješća Općinskog načelnika bude usvojen, Općinski
načelnik je dužan traženo izvješće podnijeti u roku ne dužem od 30 dana od dana održavanja
sjednice Općinskog vijeća na kojom je usvojen prijedlog za traženje izvješća Općinskog
načelnika.
(7)Izvješće iz stavka 6. ovoga članka podnosi se u pisanom obliku posredstvom
predsjednika Općinskog vijeća, te mora biti točno i potpuno, a po svom sadržaju mora odgovarati
traženju Općinskog vijeća. Izvješće može sadržavati ocjenu stanja i prijedlog zaključka
Općinskog vijeća koji proizlazi iz podnijetog izvješća.
Članak 42.
(1)Raspravu o izvješću Općinskog načelnika Općinsko vijeće završava donošenjem
zaključka.

(2)Zaključak se odnosi na prihvaćanje odnosno neprihvaćanje podnijetog izvješća, te po
potrebi na utvrđivanje stajališta o pitanju koje je zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto
ili donošenjem zaključka kojim se od nadležnih tijela i drugih osoba traži izvršavanje propisa
odnosno općih akata Općinskog vijeća ili poduzimanje određenih aktivnosti koje je Općinsko
vijeće ovlašteno zahtijevati ili predlagati.
(3)Općinsko vijeće može povodom rasprave o podnijetom izvješću od Općinskog
načelnika tražiti i dopunu podnijetog izvješća, te iz tog razloga odgoditi raspravu za iduću
sjednicu Općinskog vijeća.
(4)Općinski načelnik dužan je, sukladno traženju Općinskog vijeća, dopuniti podnijeto
izvješće u daljnjem roku od 15 dana.
Članak 43.
(1)Članovi Općinskog vijeća mogu Općinskom načelniku postavljati pitanja o njegovu
radu.
(2)Pitanja mogu biti postavljena usmeno na sjednicama Općinskog vijeća ili u pisanom
obliku posredstvom predsjednika Općinskog vijeća.
(3)Općinski načelnik ili njegov predstavnik imaju pravo na sjednici Općinskog vijeća i
radnih tijela iznositi svoja mišljenja o svakom prijedlogu koji je na dnevnom redu sjednice.
(4)U raspravi o prijedlogu pojedinog akta Općinski načelnik ili njegov predstavnik ima
pravo na sjednici Općinskog vijeća ili radnog tijela Općinskog vijeća uvijek dobiti riječ kada to
zatraže radi rasprave o pitanjima ustavnosti i zakonitosti predloženog akta.
Članak 43.a
(1)Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Marčana
ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća. Ako ocijeni da je tim aktom
povrijeđen zakon ili drugi propis, Općinski načelnik donijet će odluku o obustavi općeg akta u
roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta. Općinski načelnik ima pravo zatražiti od
Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke
u općem aktu.
(2)Ako Općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke iz stavka 1. ovoga članka, Općinski
načelnik dužan je bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Istarskoj
županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta radi ocijene osnovanost odluke Općinskog
načelnika o obustavi od primjene općeg akta.
VII AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 44.
(1)Općinsko vijeće donosi Statut, odluke i druge opće akte, općinski proračun, godišnji i
polugodišnji izvještaj o izvršenju općinskog proračuna, preporuke, rješenja, zaključke, naputke,
deklaracije, rezolucije, te daje autentična tumačenja Statuta i drugih općih akata koje donosi.
(2)Izvršavajući pojedina prava i obaveze Općinsko vijeće donosi i pojedinačne akte u
slučajevima određenim zakonom i drugim propisom.
Članak 45.
Odlukom se uređuju odnosi iz samoupravnog djelokruga Općine Marčana koji su od općeg
značenja za građane, pravne osobe i druge pravne subjekte te propisuju njihova prava i dužnosti,
odnosno uređuju pitanja od interesa za Općinu Marčana.

Članak 46.
(1)Općinskim proračunom utvrđuju se prihodi i rashodi Općine Marčana. Općinski
proračun se donosi za sljedeću godinu, a ako se ne donese prije početka fiskalne godine uvodi se
privremeno financiranje, najduže do 31. ožujka.
(2)Općinski proračun odnosno odluka o privremenom financiranju donosi se većinom
glasova svih općinskih vijećnika.
(3)Proračun se donosi na prijedlog Općinskog načelnika kao jedinog ovlaštenog
predlagatelja, a donošenje odluke o privremenom financiranju može osim Općinskog načelnika
predložiti i većina vijećnika u Općinskom vijeću.
(4)Odlukom o izvršenju proračuna osobito se uređuje način izvršenja proračuna,
upravljanje prihodima i izdacima proračuna te prava i obaveze korisnika proračunskih sredstava.
(5) Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna donosi Općinsko vijeće nakon isteka godine za
koju je donesen općinski proračun u zakonom određenom roku. Godišnji izvještaj o izvršenju
proračuna donosi se većinom glasova svih općinskih vijećnika.
Članak 47.
(1)Preporukom se ukazuje na podnesene predstavke, prigovore i pritužbe o
nepravilnostima u radu tijela Općine Marčana iz samoupravnog djelokruga i predlaže način
njihova rješavanja.
(2)Naputkom se na općenit način određuje način postupanja pojedinih tijela ili osoba u
određenim situacijama i slučajevima.
(3)Deklaracijom se izražava opće stajalište Općinskog vijeća o pitanjima iz samoupravnog
djelokruga Općine Marčana.
(4)Rezolucijom se ukazuje na stanje i probleme u određenom samoupravnom području te
na mjere koje treba provesti.
(5)Zaključkom se zauzimaju stavovi, izražavaju mišljenja, prihvaćaju izvješća i rješavaju
druga pitanja iz nadležnosti Općinskog vijeća za koje nije predviđeno donošenje drugog akta.
Članak 48.
Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte, zaključke i rješenja kada u skladu sa zakonom
rješava o pojedinačnim stvarima.
VIII POSTUPAK DONOŠENJA ODLUKA I DRUGIH AKATA
1.Pokretanje postupka
Članak 49.
(1)Postupak donošenja odluka i drugih općih i pojedinačnih akata (u daljnjem tekstu:
odluka) pokreće se podnošenjem prijedloga odluke.
(2)Pravo podnošenja prijedloga odluke ima svaki općinski vijećnik, radno tijelo Općinskog
vijeća, Općinski načelnik i klub općinskih vijećnika, ako zakonom, Statutom ili ovim
Poslovnikom nije propisano da prijedloge pojedinih odluka mogu podnijeti samo određeni
predlagatelji.
(3)Pravo podnošenja prijedloga odluke od značenja za unapređivanje položaja mladih na
području Općine Marčana ima i Savjet mladih Općine Marčana.
2.Prethodna rasprava
Članak 50.

(1)Općinsko vijeće može posebnim zaključkom odrediti da se prije podnošenja prijedloga
odluke, na osnovi prikaza stanja u pojedinim područjima, o potrebi donošenja odluke i osnovnim
pitanjima koja bi trebalo urediti odlukom provede prethodna rasprava u radnim tijelima
Općinskog vijeća, vijećima mjesnih odbora ili na sjednici Općinskog vijeća.
(2)Nakon provedene prethodne rasprave podnosi se izvješće Općinskom vijeću o
rezultatima provođenja prethodne rasprave. Uz izvješće se dostavlja i prijedlog odluke ako se u
prethodnoj raspravi ocjeni potrebnim njeno donošenje, a prethodnu je raspravu proveo ovlašteni
predlagatelj za podnošenje prijedloga odluke.
(3)Ako je prethodna rasprava provedena na sjednici Općinskog vijeća, a Općinsko vijeće
ocjeni da je odluku potrebno donijeti, odredit će predlagatelja.
(4)Predlagatelj je dužan razmotriti mišljenja i stajališta iz prethodne rasprave te obrazložiti
ona koja nije mogao usvojiti.
3.Prijedlog odluke
Članak 51.
(1)Prijedlog odluke kao općeg akta sadrži tekst prijedloga odluke i obrazloženje prijedloga
odluke.
(2)Tekst prijedloga odluke sadrži rješenja u obliku pravnih odredaba, i to bez alternative, te
mora biti u formi podobnoj za usvajanje na sjednici Općinskog vijeća.
(3)Obrazloženje prijedloga odluke, u pravilu, mora sadržavati:
1. pravni temelj za donošenje odluke,
2. temeljna pitanja koja treba urediti odlukom,
3. ocjenu sadašnjeg stanja,
4. ocjenu sredstava potrebnih za provođenje odluke te način njihova osiguravanja,
5.obrazloženje sadržaja odluke.
(4)Ako se prijedlog odluke odnosi na izmjene i dopune postojeće odluke, obrazloženju
treba biti priložena i važeća odluka ili barem cjeloviti tekst članaka koji se mijenjaju ili
dopunjuju, a obrazloženje prijedloga odluke može biti kraće i treba se odnositi na pravni temelj
za donošenje odluke, obrazloženje potrebe donošenja izmjena i dopuna i sam sadržaj izmjena i
dopuna koje se predlažu.
(5)Uz prijedlog odluke može se podnijeti i odgovarajuća dokumentacija.
(6)Ako se predlaže stupanje na snagu odluke danom objave, taj je prijedlog potrebno u
obrazloženju sadržaja odluke posebno obrazložiti.
Članak 52.
(1)Prijedlog odluke koja nije opći akti sadrži tekst prijedloga u formi podobnoj za
usvajanje na sjednici Općinskog vijeća i kraće obrazloženje.
(2)U obrazloženju prijedloga odluke iz stavka 1. ovoga članka navodi se pravni temelj za
donošenje odluke te obrazlažu potrebe njezina donošenja i sam sadržaj odluke.
Članak 53.
(1)Prijedlog odluke podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća pisanim putem uz popratni
dopis putem pisarnice Općine Marčana.
(2)Predlagatelj odluke obavezan je obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća tko će na
radnim tijelima i sjednici Općinskog vijeća biti predstavnik odnosno stručni izvjestitelj, te davati
objašnjenja i potrebna obrazloženja u ime predlagatelja.
Članak 54.
(1)Predsjednik Općinskog vijeća upućuje prijedlog odluke Općinskom načelniku, ako ono
nije predlagatelj, na razmatranje i davanje mišljenja.

(2)Predsjednik Općinskog vijeća dužan je prijedlog odluke ovlaštenog predlagatelja uvrstiti
u dnevni red slijedeće sjednice Općinskog vijeća.
(3)Ako je prijedlog podnesen nakon što je predsjednik Općinskog vijeća odredio datum
održavanja sjednice Općinskog vijeća i utvrdio prijedlog dnevnog reda, prijedlog će se uvrstiti u
dnevni red slijedeće sjednice Općinskog vijeća nakon već zakazane.
(4)Iznimno od odredbi stavka 3. ovoga članka, ako postoje razlozi za hitni postupak
donošenja predložene odluke, predsjednik Općinskog vijeća može prijedlog te odluke uvrstiti u
dnevni red sjednice Općinskog vijeća.
Članak 55.
(1)Ako dva ili više predlagatelja podnesu posebne prijedloge odluka kojima se uređuje isto
područje, predsjednik Općinskog vijeća pozvat će predlagatelje da objedine prijedloge odluka u
jedan prijedlog.
(2)Ako se ne postigne dogovor, predsjednik Općinskog vijeća će unijeti posebne prijedloge
odluka u prijedlog dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća redoslijedom kojim su podnijeti.
Članak 56.
(1)Ako predsjednik Općinskog vijeća ocjeni da prijedlog odluke nije podnesen u skladu s
ovim Poslovnikom, zatražit će od predlagatelja da u roku od petnaest dana prijedlog odluke
uskladi s Poslovnikom.
(2)Ako predlagatelj ne uskladi prijedlog odluke u roku iz stavka 2. ovoga članka smatrat će
se da prijedlog odluke nije ni podnesen.
4.Razmatranje prijedloga odluke u radnim tijelima
Članak 57.
Prije rasprave o prijedlogu odluke na sjednici Općinskog vijeća, prijedlog odluke
razmatraju nadležna radna tijela, te podnose izvješće, sve sukladno odredbama članka 32. ovoga
Poslovnika.
5.Rasprava o prijedlogu odluke na sjednici
Članak 58.
(1)Rasprava o prijedlogu odluke na sjednici Općinskog vijeća obuhvaća izlaganje
predlagatelja ili stručnog izvjestitelja, izlaganje izvjestitelja radnih tijela ako predsjednik
Općinskog vijeća ne odluči da se njihovo izvješće pročita, raspravu o prijedlogu i podnesenim
amandmanima, odlučivanje o amandmanima te donošenje odluke.
(2)Predlagatelj, predstavnik ili stručni izvjestitelj predlagatelja odluke ukratko izlaže
prijedlog odluke, tako da ono ne može trajati duže od pet minuta, osim za prijedlog proračuna i
prostornog plana, kada može trajati do 20 minuta.
(3)Na prijedlog predsjednika Općinskog vijeća ili najmanje trećine vijećnika Općinskog
vijeća, Općinsko vijeće može odlučiti da predlagatelj dva ili više prijedloga zajedno obrazloži i
da se o njima provede objedinjena rasprava.
(4)Izvjestitelj matičnog radnog tijela, prema potrebi, izlažu usmeno izviješća svojih radnih
tijela.
(5)Izvjestitelji drugih radnih tijela koja su razmatrala prijedlog odluke, prema potrebi,
iznose mišljenja, primjedbe i prijedloge radnog tijela.

Članak 59.
(1)Predlagatelj odnosno predstavnik predlagatelja, kad zatraži riječ, ima u tijeku rasprave
pravo davati objašnjenja, iznositi svoje mišljenje, izjašnjavati se o podnesenim amandmanima te
iznesenim prijedlozima, primjedbama i mišljenjima.
(2)U tijeku rasprave imaju pravo tražiti riječ Općinski načelnik te izvjestitelj matičnog
radnog tijela.
6.Amandmani
Članak 60.
(1)Prijedlog da se izmjeni ili dopuni prijedlog odluke podnosi se u obliku amandmana uz
obrazloženje.
(2)Pravo podnošenja amandmana imaju ovlašteni predlagatelji iz članka 49. ovoga
Poslovnika.
Članak 61.
(1)Amandman se pisanim putem upućuje predsjedniku Općinskog vijeća, najkasnije
prethodni dan prije sjednice Općinskog vijeća, i to putem pisarnice Općine Marčana.
(2)Podnesene amandmane predsjednik Općinskog vijeća upućuje predlagatelju odluke,
Općinskom načelniku, ako ono nije predlagatelj odluke, te matičnom radnom tijelu.
(3)Amandmani iz stavka 1. ovoga članka se dostavljaju svim općinskim vijećnicima
najkasnije na početku sjednice Općinskog vijeća.
Članak 62.
(1)Iznimno, amandman može podnijeti općinski vijećnik i na sjednici u tijeku rasprave o
prijedlogu odluke, ako se s tim složi većina nazočnih općinskih vijećnika. I taj se amandman
podnosi pisanim putem uz obrazloženje.
(2)Predlagatelj odluke i Općinski načelnik, ako on nije predlagatelj odluke, mogu podnositi
amandmane sve do zaključivanja rasprave, s time da se isti, ako su dani u tijeku rasprave, ne
moraju biti pisani, već se unose u zapisnik sa sjednice Općinskog vijeća.
Članak 63.
(1)O amandmanima se izjašnjavaju predlagatelj i Općinski načelnik, ako on nije
predlagatelj odluke. Izjašnjavanje o amandmanima iz ovog stavka je u pravilu usmeno i iznosi
se tijekom rasprave, neposredno prije glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima.
(2)O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka prijedloga odluke na koje se oni
odnose.
(3)Ako je na jedan članak prijedloga odluke podneseno više amandmana, najprije se
glasuje o amandmanu koji najviše odstupa od predloženog rješenja, a nakon toga o ostalim
amandmanima prema istom kriteriju.
(4)Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog vijeća postaje sastavnim dijelom
prijedloga odluke.
Članak 64.
Amandman koji je podnio predlagatelj odluke ili se s njim suglasio postaje sastavnim
dijelom prijedloga odluke i o njemu se ne glasuje odvojeno.

7.Donošenje odluke po hitnom postupku
Članak 65.
(1)Iznimno, odluka se može donijeti po hitnom postupku ako je to nužno radi sprečavanja
ili uklanjanja štete, odnosno ako bi nedonošenje takve odluke u određenom roku imalo štetne
posljedice ili ako to zahtijevaju drugi opravdani razlozi.
(2)Predlagatelj odluke dužan je obrazložiti hitnost postupka.
(3)Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku podnosi se predsjedniku Općinskog
vijeća najkasnije dan prije održavanja sjednice Općinskog vijeća.
(4)Predsjednik Općinskog vijeća, ukoliko ocjeni razloge za hitni postupak vjerojatno
opravdanima, bez odlaganja upućuje prijedlog da se akt donese po hitnom postupku vijećnicima,
te Općinskom načelniku, ako on nije predlagatelj.
(5)U hitnom se postupku rokovi iz ovoga Poslovnika, što se odnose na pojedine radnje,
mogu skratiti, odnosno pojedine se radnje u postupku mogu izostaviti.
Članak 66.
(1)O opravdanosti razloga za hitan postupak i uvrštavanja prijedloga odluke na dnevni red
sjednice Općinskog vijeća odlučuje se kod usvajanja dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća.
(2)U hitnom se postupku amandmani mogu podnositi do zaključenja rasprave.
8.Vjerodostojno tumačenje odluke
Članak 67.
(1)Ovlašteni predlagatelji odluka iz članka 49. ovoga Poslovnika mogu tražiti
vjerodostojno tumačenje odluke.
(2)Prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja odluke može dati i Jedinstveni upravni
odjel Općine Marčana, te druga upravna tijela koja provode ili nadziru provođenje konkretne
odluke.
(3)Poticaj za davanje vjerodostojnog tumačenja odluke mogu dati i građani i pravne
osobe.
(4)Predsjednik Općinskog vijeća upućuje prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja
odluke Odboru za Statut, Poslovnik i druge opće akte, matičnom radnom tijelu i Općinskom
načelniku, ako on nije podnositelj prijedloga, radi utvrđivanja njegove osnovanosti.
(5)Odbor za Statut, Poslovnik i druge opće akte, nakon što pribavi mišljenje od matičnog
radnog tijela i Općinskog načelnika, ocjenjuje je li prijedlog za davanje vjerodostojnog
tumačenja odluke osnovan.
(6)Ako ocjeni da je prijedlog osnovan, Odbor za Statut, Poslovnik i druge opće akte utvrdit
će prijedlog teksta vjerodostojnog tumačenja odluke i sa svojim izvješćem podnijet će ga
Općinskom vijeću.
(7)Ako Odbor za Statut, Poslovnik i druge opće akte ocijeni da prijedlog za davanje
vjerodostojnog tumačenja odluke nije osnovan, podnosi o tome izvješće Općinskom vijeću.
9.Donošenje drugih akata
Članak 68.
(1)Na donošenje drugih akata odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Poslovnika koje
se odnose na postupak donošenja odluke, prema prirodi akta.

(2)Za valjanost prijedloga za izbor i imenovanja osoba koje nisu općinski vijećnici
potrebno je prethodno nedvojbeno očitovanje svakog od kandidata o prihvaćanju kandidature,
odnosno, ukoliko se, sukladno posebnom propisu, imenovanje vrši na prijedlog određenog
upravnog tijela ili pravne osobe, potrebno je da prijedlog kandidata prethodno dostavi to upravno
tijelo ili pravna osoba.
Članak 69.
(1)Općinsko vijeće razmatra izvješća, analize i informacije.
(2)U povodu izvješća, analiza i informacija Općinsko vijeće donosi zaključak.
10.Potpisivanje, objava i ispravak akata
Članak 70.
Odluke i druge akte što ih donosi Općinsko vijeće potpisuje predsjednik Općinskog vijeća.
Članak 71.
(1)Izvornik odluke i drugog akta, koji je donesen na sjednici Općinskog vijeća, potpisan i
ovjeren pečatom Općinskog vijeća, čuva se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marčana.
(2)Za izradu izvornika, potpisivanje, stavljanje pečata i čuvanje izvornika odluke i drugog
akta odgovoran je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marčana.
Članak 72.
(1)Odluke, drugi opći akti, vjerodostojna tumačenja tih akata, rješenja i odluke Ustavnog
suda što se odnose na ustavnost i zakonitost tih akata, općinski proračun, programi i planovi
razvoja, akti izbora i imenovanja te drugi akti za koje to Općinsko vijeće odluči, objavljuju se u
Službenim novinama Općine Marčana.
(2)Odluke i drugi opći akti stupaju na snagu najranije osmi dan od dana njihove objave u
Službenim novinama Općine Marčana. Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih
razloga odrediti da stupa na snagu prvi dan od dana njegove objave u Službenim novinama
Općine Marčana.
(3)Odluke i drugi opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.
Članak 73.
(1)Ispravak pogrešaka u objavljenom tekstu odluke i drugog akta, utvrđenih na osnovi
uspoređivanja s izvornikom, daje glavni urednik Službenih novina Općine Marčana.
(2)Pročišćeni tekst odluka i drugih akata, koje donosi Općinsko vijeće, kada je odlukom ili
drugim aktom određeno da će se isti utvrditi, utvrđuje Odbor za Statut, Poslovnik i druge opće
akte.
(3)Pročišćeni tekst ostalih odluka i drugih akata, kada je odlukom ili drugim aktom
određeno da će se isti utvrditi, utvrđuje Općinski načelnik.
Članak 73.a
(1)Predsjednik Općinskog vijeća dužan je Statut, Poslovnik, proračun ili drugi opći akt
dostaviti predstojniku ureda državne uprave u Istarskoj županiji zajedno sa izvatkom iz
zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan Statutom Općine Marčana i
ovim Poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.
(2)Predsjednik Općinskog vijeća dužan opće akte iz stavka 1. ovoga članka bez odgode
dostaviti i Općinskom načelniku.

IX PROMJENA STATUTA OPĆINE MARČANA I POSLOVNIKA OPĆINSKOG
VIJEĆA
1.Promjena Statuta
Članak 74.
(1)Postupak za promjenu Statuta Općine Marčana pokreće se prijedlogom za promjenu
Statuta.
(2)Promjenu Statuta može predložiti Općinski načelnik, četiri općinska vijećnika te
najmanje polovina vijeća mjesnih odbora.
(3)Prijedlog za promjenu Statuta razmatra Odbor za Statut, Poslovnik i druge opće akte, te
ga uz mišljenje, upućuje Općinskom vijeću.
(4)Prijedlog za promjenu Statuta mora biti obrazložen. U obrazloženju se navode razlozi za
promjenu Statuta, promjene koje se predlažu, te predlaže li se donošenje novog statuta ili
izmjena i dopuna Statuta.
(5)Uz prijedlog za promjenu Statuta može se podnijeti nacrt prijedloga Statuta, ako se
predlaže donošenje novog statuta, odnosno nacrt prijedloga statutarne odluke ako se predlaže
izmjena i dopuna Statuta.
Članak 75.
(1)Općinsko vijeće razmatranjem prijedloga za promjenu Statuta provodi prethodnu
raspravu.
(2)Ako Općinsko vijeće prihvati prijedlog za promjenu Statuta, upućuje ga Odboru za
Statut, Poslovnik i druge opće akte koji je dužan u roku od 30 dana podnijeti prijedlog Statuta
predsjedniku Općinskog vijeća radi uvrštenja u prijedlog dnevnog reda sjednice Općinskog
vijeća.
(3)Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za promjenu Statuta, isti se prijedlog ne može
staviti na dnevni red prije isteka šest mjeseci o dana zaključenja rasprave o njemu.
(4)O prijedlogu za promjenu Statuta Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova svih
općinskih vijećnika.
(5)Općinsko vijeće donosi zaključak o prihvaćanju ili neprihvaćanju prijedloga za
promjenu Statuta.
Članak 76.
Općinsko vijeće može odlučiti da se o prijedlogu za promjenu Statuta, prije utvrđivanja
prijedloga statuta odnosno prijedloga statutarne odluke, provede javna rasprava.
Članak 77.
(1)Javna rasprava o prijedlogu za promjenu Statuta održava se za cijelo područje Općine
Marčana, a javna izlaganja o prijedlogu za promjenu statuta se, ako Općinsko vijeće to ocijeni
potrebnim, vrše po mjesnim odborima.
(2)Radno tijelo nadležno za praćenje javne rasprave je Odbor za Statut, Poslovnik i druge
opće akte.
Članak 78.
(1)Javna rasprava održava se u roku koji ne može biti kraći od petnaest ni duži od trideset
dana. Za vrijeme održavanja javne rasprave građanima se mora omogućiti upoznavanje s
prijedlogom za promjenu Statuta.

(2)Zaključkom o upućivanju prijedloga za promjenu Statuta na javnu raspravu utvrđuje se
način upoznavanja građana s prijedlogom, rok održavanja javne rasprave i radno tijelo kojemu se
upućuju prijedlozi, mišljenja i primjedbe.
(3)Odbor za Statut, Poslovnik i druge opće akte dužan je razmotriti prijedloge, mišljenja i
primjedbe iz javne rasprave prije utvrđivanja prijedloga Statuta odnosno prijedloga statutarne
odluke, o čemu podnosi izvješće Općinskom vijeću uz prijedlog statuta odnosno prijedlog
statutarne odluke.
(4)Odbor za Statut, Poslovnik i propise dužan je najkasnije u roku od 30 dana od završetka
javne rasprave podnijeti Općinskom vijeću prijedlog statuta odnosno statutarne odluke.
Članak 79.
Općinski načelnik i Odbor za Statut, Poslovnik i druge opće akte mogu predložiti
statutarnu odluku ili prijedlog novog Statuta radi usklađivanja Statuta za zakonom, bez
prethodne rasprave.
Članak 80.
(1)Statut i statutarna odluka donose se većinom glasova svih općinskih vijećnika.
(2)Na pitanja u vezi s postupkom donošenja Statuta i statutarne odluke koja nisu uređena
ovom glavom Poslovnika na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Poslovnika
kojima je uređen postupak donošenja odluka.
2.Promjena Poslovnika
Članak 81.
(1)Postupak za promjenu Poslovnika pokreće se prijedlogom za promjenu Poslovnika.
(2)Promjenu Poslovnika može predložiti radno tijelo Općinskog vijeća, četiri općinska
vijećnika i klub općinskih vijećnika, a pod ovim Poslovnikom utvrđenim uvjetima i Općinski
načelnik.
(3)Prijedlog za promjenu Poslovnika mora biti obrazložen. Obrazloženje sadrži razloge za
promjenu Poslovnika, promjene koje se predlažu, te predlaže li se donošenje novoga Poslovnika
ili izmjena i dopuna Poslovnika.
(4)Uz prijedlog za promjenu Poslovnika može se podnijeti nacrt prijedloga Poslovnika
odnosno nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika.
Članak 82.
(1)Prijedlog za promjenu Poslovnika upućuje se Odboru za Statut, Poslovnik i druge opće
akte koji ga razmatra i, uz mišljenje, upućuje Općinskom vijeću.
(2)Ako Općinsko vijeće prihvati prijedlog za promjenu Poslovnika, upućuje ga Odboru za
Statut, Poslovnik i druge opće akte koji je dužan u roku od trideset dana podnijeti prijedlog
Poslovnika odnosno prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika predsjedniku Općinskog
vijeća radi uvrštenja u prijedlog dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća.
(3)Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za promjenu Poslovnika, isti se prijedlog ne
može staviti na dnevni red prije isteka šest mjeseci od dana zaključenja rasprave o njemu.
(4)O prijedlogu za promjenu Poslovnika Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova svih
općinskih vijećnika.
(5)Općinsko vijeće donosi zaključak o prihvaćanju ili neprihvaćanju prijedloga za
promjenu Poslovnika.
Članak 83.

(1)Predlagatelj Poslovnika i odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika je Odbor za
Statut, Poslovnik i druge opće akte.
(2)Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, ako se novi Poslovnik ili odluka o izmjeni i
dopuni Poslovnika predlaže radi usklađivanja Poslovnika sa zakonom odnosno Statutom,
predlagatelj može biti i Općinski načelnik, u kom se slučaju novi Poslovnik odnosno odluka o
izmjenama i dopunama Poslovnika mogu donijeti i bez prethodne rasprave.
(3)Poslovnik i odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika donose se većinom glasova
svih općinskih vijećnika.
(4)Na pitanja u vezi s postupkom donošenja Poslovnika koja nisu uređena ovom glavom
Poslovnika na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Poslovnika kojima je uređen
postupak donošenja odluka.
X SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
1.Sazivanje sjednice
Članak 84.
(1)Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice Općinskog vijeća prema potrebi, a
najmanje jednom u tri mjeseca.
(2)Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća na
obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine općinskih vijećnika u roku od 15 dana od primitka
zahtjeva.
(3)Podnositelji zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka dužni su obrazložiti opravdanost
zahtjeva, predložiti dnevni red sjednice i dostaviti materijal, odnosno prijedlog akta za raspravu i
odlučivanje, ako ih već nisu dostavili ovlašteni predlagatelji.
(4)Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovoga
članka, sjednicu će sazvati Općinski načelnik u roku od 8 dana.
(5)Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovoga članka sjednicu Općinskog vijeća može na
obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine vijećnika, sazvati čelnik središnjeg tijela državne
uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zahtjev vijećnika
mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.
(6)Sjednica Općinskog vijeća sazvana protivno odredbama ovoga članka smatra se
nezakonitom, a doneseni akti ništavima.
Članak 85.
(1)Sjednica Općinskog vijeća saziva se pisanim putem, a u iznimno hitnim slučajevima i
na drugi način (brzojavom, telefonom ili osobnim pozivanjem).
(2)Poziv za sjednicu općinskim se vijećnicima dostavlja, u pravilu, najkasnije pet dana
prije održavanja sjednice. Smatrat će se da su poziv i materijali za sjednicu Općinskog vijeća
dostavljeni danom kad su uloženi u poštanski sandučić općinskog vijećnika ili kad su mu osobno
uručeni odnosno ako su upućeni poštom, smatrat će se da ih je primio na dan kad su mu uručeni
ili kada mu je ostavljena obavijest o prispijeću pošiljke. Iznimno od odredbi ovoga stavka, kada
je na dnevnom redu Općinskog vijeća donošenje općinskog proračuna, prostornog plana uređenja
Općine Marčana ili kada opseg materijala za sjednicu prelazi 150 stranica, poziv za sjednicu
općinskim se vijećnicima dostavlja, u pravilu, najkasnije osam dana prije održavanja sjednice.
(3)Uz poziv za sjednicu dostavlja se prijedlog dnevnog reda, materijali o kojima će se
voditi rasprava i zapisnik sa prethodne sjednice.
(4)Poziv za sjednicu Općinskog vijeća s prijedlog dnevnog reda i materijalima dostavljaju
se sukladno odredbama stavka 2. i 3. ovoga članka i Općinskom načelniku, pročelniku
Jedinstvenog upravnog odjela i sredstvima javnog priopćavanja.

(5)Obavijest o sjednici Općinskog vijeća dostavlja se predsjednicima vijeća mjesnih
odbora na području Općine Marčana, predsjednicima lokalnih organizacijskih oblika političkih
stranaka koje imaju vijećnike u Općinskom vijeću (ukoliko oni nisu ujedno i vijećnici u
Općinskom vijeću), predsjedniku Savjeta mladih Općine Marčana te vijećima nacionalnih
manjina odnosno predstavnicima nacionalnih manjina, ako su osnovani odnosno izabrani.
(6)Obavijest iz stavka 5. ovoga članka sadrži informaciju o vremenu održavanja i
predloženom dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća te o mogućnostima neposrednog uvida u
materijale za sjednicu.
(7)Materijali za sjednice Općinskog vijeća, kao i obavijesti o održavanju sjednica Vijeća
mogu se dostavljati i u elektroničkom obliku, ovisno o tehničkim i drugim mogućnostima.
(8)Iznimno od odredbi stavka 3. ovoga članka, kada se materijal odnosi na donošenje
prostornog plana odnosno njegovih izmjena i dopuna, vijećnicima se ne dostavlja cjeloviti
elaborat konačnog prijedloga tog prostornog plana, ali se obavezno dostavlja prijedlog odluke o
donošenju prostornog plana, odredbe za provođenje prostornog plana, obrazloženje prostornog
plana, izvješće o javnoj raspravi i preslika ishođenih suglasnosti nadležnih tijela. Jedinstveni
upravni odjel je do sjednice Općinskog vijeća dužan vijećnicima i drugim pozvanima na
sjednicu, na njihov zahtjev, omogućiti nesmetani uvid u cjelokupni elaborat konačnog
prijedloga prostornog plana.
Članak 85.a.
(1)U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaji ili određena
stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava
pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme
trajanja posebnih okolnosti sjednice predstavničkog tijela iznimno se mogu održavati
elektroničkim putem.
(2)Ukoliko je članovima Općinskog vijeća poziv s pripadajućim materijalima za pojedine
točke dnevnog reda poslan elektroničkim putem, članovi Općinskog vijeća dužni su potvrditi
primitak istoga putem elektroničke pošte ili na drugi odgovarajući način.
2.Utvrđivanje kvoruma, odgoda i prekid sjednice
Članak 86.
(1)Kada predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da postoji nazočnost većine općinskih
vijećnika, otvara sjednicu.
(2)Ako predsjednik na početku sjednice utvrdi da nije nazočan potreban broj općinskih
vijećnika, odgađa sjednicu za određeni sat istog dana ili za drugi određeni dan i sat.
(3)Sjednicu će predsjednik prekinuti ako za njezina trajanja utvrdi da nije nazočan
potreban broj općinskih vijećnika i zakazati nastavak sjednice za određeni sat istog dana ili za
drugi određeni dan i sat.
(4)O odgodi sjednice i o nastavku prekinute sjednice zakazanom za drugi dan i sat pisanim
se putem obavješćuju samo nenazočni općinski vijećnici.

Članak 86.a
(1)Elektroničke sjednice Općinskog vijeća mogu se održavati korištenjem aplikacija
Zoom, Microsoft Teams ili drugih sličnih aplikacija, platformi ili servisa odnosno putem maila
ili na drugi prikladan način koji omogućava evidentiranje sudjelovanja i glasovanja.

(2)Glasovanje na elektroničkim sjednicama vršit će se na način da se svaki pojedini član
Općinskog vijeća zasebno očituje o svakoj točki dnevnog reda, svakoj odluci, zaključku ili
drugom pitanju na način da se u poruci elektroničke pošte ili na drugi odgovarajući način navede
broj točke dnevnog reda, odnosno naziv odluke, zaključka ili se jasno naznači pitanje o kojem se
izjašnjava uz navođenje “za” ili “protiv” ili „suzdržan”, bez potrebe dodatnog obrazlaganja
glasovanja.
(3)U pozivu za elektroničku sjednicu navodi se rok za postavljanje pitanja predlagatelju i
odgovor na ista te krajnji rok za glasovanje, nakon čijeg isteka se sjednica smatra završenom.
(4)Članovi Općinskog vijeća koji se ne očituju na dogovoreni način i do određenog roka,
smatraju se suzdržanim.
(5)Na elektroničkoj sjednici nije moguće tajno glasovanje.
(6)Na elektroničkoj sjednici Općinskog vijeća može se odlučivati o svim pitanjima iz
nadležnosti Općinskog vijeća propisanih zakonom i Statutom Općine Marčana.
(7)O elektroničkoj sjednici sastavlja se zapisnik kojem se priključuju i ispisi poruka
elektroničke pošte odnosno ispisi elektroničkog glasovanja članova Općinskog vijeća, a može se
priključiti i elektronički zapis održavanja sjednice na odgovarajućim medijima za pohranu
podataka (CD, USB-stick i slično) na kojima su podaci pohranjeni na način da je onemogućeno
naknadno mijenjanje istih.
(8)Zapisnik s elektroničke sjednice verificira se na prvoj sljedećoj redovnoj sjednici
Općinskog vijeća.
Članak 86.b
Odredbe koje se odnose na održavanje elektroničke sjednice Općinskog vijeća, na
odgovarajući se način primjenjuju i na održavanje elektroničkih sjednica radnih tijela Općinskog
vijeća.
Članak 87.
(1)Predsjednik Općinskog vijeća može odgoditi sjednicu Općinskog vijeća koju je sazvao
ako za to postoje opravdani razlozi.
(2)Sjednica se može odgoditi za najviše osam dana.
Članak 88.
(1)Nazočnost općinskih vijećnika utvrđuje predsjednik Općinskog vijeća brojanjem ili
prozivkom, i to:
1.na početku sjednice;
2.u tijeku sjednice kad predsjednik Općinskog vijeća ocijeni da nije nazočan dovoljan broj
općinskih vijećnika za valjano održavanje sjednice i odlučivanje;
3.na zahtjev općinskog vijećnika koji ocijeni da nije nazočan dovoljan broj općinskih
vijećnika.
(2)Predsjednik Općinskog vijeća obavještava vijećnike o broju nazočnih vijećnika na
sjednici, te o tome koji su ga vijećnici izvijestili da su spriječeni prisustvovati sjednici.
(3)Ako općinski vijećnik želi ranije napustiti sjednicu Općinskog vijeća o tome mora
izvijestiti predsjednika Općinskog vijeća.
Članak 89.
(1)Tijekom sjednice Općinskog vijeća predsjednik kluba općinskih vijećnika može, iz
razloga zauzimanja stava prije završetka rasprave o pojedinim pitanjima vezanim za prihvaćeni
dnevni red, tražiti stanku zbog održavanja sjednice kluba općinskih vijećnika, a Općinski
načelnik može iz istih razloga zatražiti stanku radi održavanja konzultacija.

(2)Predsjednik Općinskog vijeća dužan je odobriti stanku u trajanju od petnaest minuta, ali
ne više od dva puta po svakom od ovlaštenih tražitelja tijekom održavanja jedne sjednice
Općinskog vijeća.
3.Prihvaćanje zapisnika
Članak 90.
(1)Prije utvrđivanja dnevnog reda prihvaća se zapisnik o radu na prethodnoj sjednici.
(2)Općinski vijećnik ima pravo iznijeti primjedbe na zapisnik.
(3)O osnovanosti primjedaba na zapisnik, na sjednici se odlučuje bez rasprave.
(4)Ako se primjedbe prihvate, u zapisnik će se unijeti odgovarajuće izmjene ili će se
sačiniti novi zapisnik iz kojeg će biti vidljivo da je ispravljen sukladno zaključku Općinskog
vijeća.
(5)Zapisnik se prihvaća glasovanjem "za" ili "protiv".
4.Dnevni red
Članak 91.
(1)Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaže predsjednik Općinskog vijeća.
(2)Predsjednik Općinskog vijeća unosi u prijedlog dnevnog reda sve prijedloge što su ih
podnijeli ovlašteni predlagatelji na način utvrđen ovim Poslovnikom.
(3)Ako predsjednik Općinskog vijeća u prijedlog dnevnog reda ne unese prijedlog što ga
je predložio ovlašteni predlagatelj na način utvrđen ovim Poslovnikom, a predlagatelj ostane pri
svom prijedlogu, o unošenju prijedloga u dnevni red odlučuje se na sjednici bez rasprave, ako je
materijal dostavljen općinskim vijećnicima, najkasnije prije odlučivanja o dnevnom redu.
Članak 92.
(1)Ako izmjena i dopuna prijedloga dnevnog reda uključuje unošenje u dnevni red novog
prijedloga za odlučivanje, za koji predlagatelj traži hitnost, Općinsko će vijeće odlučiti je li
hitnost opravdana sukladno odredbama članka 65. i 66. ovoga Poslovnika.
(2)Ako hitnost nije prihvaćena, predlagatelj se izvještava o upućivanju prijedloga u redovni
postupak
Članak 93.
(1)Općinski vijećnik odnosno klub općinskih vijećnika može predložiti da se iz
predloženog dnevnog reda pojedini prijedlog izostavi ili da se izmjeni redoslijed pojedinih
prijedloga.
(2) Predlagatelj odluke na koju se odnosi prijedlog iz stavka 1. ovoga članka ima se pravo
očitovati o tom prijedlogu prije odlučivanja Općinskog vijeća da se njegov prijedlog odluke
izostavi iz predloženoga dnevnoga reda ili da se izmijeni redoslijed razmatranja pojedinih
prijedloga.
Članak 94.
(1)Prigodom utvrđivanja dnevnog reda najprije se odvojeno odlučuje o prijedlogu da se
pojedini prijedlog izostavi iz dnevnog reda, zatim se dnevni red dopuni pojedinim prijedlogom, a
nakon toga da se izmjeni redoslijed razmatranja pojedinih prijedloga.
(2)Nakon donošenja odluke iz prethodnog stavka, prihvaća se dnevni red u cjelini.
(3)O prihvaćanju dnevnog reda odlučuje se glasovanjem "za" ili "protiv".
5.Pitanja i prijedlozi
Članak 95.

(1)Poslije prihvaćanja dnevnog reda općinski vijećnici mogu postavljati pitanja, tražiti
obavijesti i davati prijedloge Općinskom načelniku i pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Marčana, osobito u vezi s izvršavanjem općinskih odluka i drugih akata, o njihovu radu,
o radu tijela mjesne samouprave, Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marčana, te u odnosu na
stanje u pojedinim djelatnostima.
(2)Pitanja i prijedlozi se na sjednici Općinskog vijeća postavljaju odnosno daju usmeno i u
pisanom obliku, a općinski je vijećnik dužan navesti kome upućuje pitanje odnosno prijedlog.
Usmena pitanja odnosno prijedlozi postavljaju se odnosno daju u jednom navratu kada općinski
vijećnik dobije riječ.
(3)Općinski vijećnik može u vremenu ne duljem od pet minuta postaviti odnosno dati
ukupno najviše tri pitanja ili prijedloga.
(4)Ukupno vrijeme za postavljanje pitanja i davanje prijedloga na sjednici Općinskog
vijeća, uključujući i vrijeme za odgovore, u pravilu ne bi trebalo trajati dulje od jednog sata.
(5)Pitanja koja vijećnici postavljaju moraju biti jasna, precizna i kratka.
(6)Ako smatra da postavljeno pitanje nije u skladu s odredbama ovoga Poslovnika,
predsjednik Općinskog vijeća će uputiti vijećnika na to i pozvati ga da svoje pitanje uskladi s tim
odredbama.
(7)Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s odredbama ovoga Poslovnika, predsjednik
Općinskog vijeća neće to pitanje uputiti tijelu ili osobi kojemu je namijenjeno i o tome će
obavijestiti vijećnika.
(8)Pitanja postavljena u pisanom obliku predaju se predsjedniku Općinskog vijeća, koji ih,
ako odgovor na njih ne bude dan na samoj sjednici Općinskog vijeća, putem Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Marčana dostavlja onome kome su upućena.
Članak 96.
(1)Odgovor na postavljeno pitanje, traženu obavijest ili dane prijedloge daje se, u pravilu,
na istoj sjednici.
(2)Odgovor iz stavka 1. ovoga članka mora biti jasan, precizan i kratak, a može ukazivati
na prijedlog mogućih mjera, koje se odnose na postavljeno pitanje, zatraženu obavijest odnosno
dani prijedlog.
(3)Ako se odgovor ili tražena obavijest ne mogu dati na istoj sjednici, ili ako je zatražen
pisani odgovor, odgovor će se općinskom vijećniku koji je postavio pitanje i predsjedniku
Općinskog vijeća dostaviti najkasnije u roku od 30 dana od dana sjednice na kojoj je vijećnik
postavio pitanje, a svim drugim općinskim vijećnicima uz poziv na iduću sjednicu Općinskog
vijeća.
6.Sudjelovanje u radu na sjednici
Članak 97.
(1)Na sjednici nitko ne smije govoriti prije nego što dobije riječ od predsjednika
Općinskog vijeća.
(2)Prijave za govor primaju se kad se otvori rasprava, te u tijeku rasprave sve do njezina
zaključenja.
(3)Izlaganje govornika koji nije dobio riječ ne unosi se u zapisnik.
Članak 98.
(1)Predsjednik daje riječ općinskim vijećnicima redoslijedom kojim su se prijavili.
(2)Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom
redu.

(3)Općinski vijećnik koji želi govoriti o povredi ovoga Poslovnika ili utvrđenoga dnevnog
reda ima pravo govoriti odmah kada to zatraži.
(4)U slučaju iz stavka 3. ovoga članka govor ne smije trajati duže od tri minute.
(5)Predsjednik Općinskog vijeća je nakon iznesenog prigovora iz stavka 3. ovoga članka
dužan dati objašnjenje.
(6)Ako općinski vijećnik nije zadovoljan objašnjenjem, o prigovoru se na njegov zahtjev
odlučuje bez rasprave.
Članak 99.
(1)Ako općinski vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za koji smatra da je netočan
(ispravak netočnog navoda) ili da bi izrazio neslaganje s nečijim govorom (replika) predsjednik
će mu dati riječ čim završi govor onoga čiji se navod želi ispraviti odnosno na čiji se govor želi
replicirati.
(2)U slučaju iz stavka 1. ovoga članka općinski se vijećnik u svom govoru mora ograničiti
na ispravak netočnog navoda odnosno repliku, a njegov govor ne može trajati dulje od tri
minute.
Članak 100.
Općinski vijećnik koji se prijavio za govor, a nije bio nazočan u dvorani kada je prozvan,
gubi pravo govoriti o predmetu dnevnog reda za koji se prijavio.
Članak 101.
(1)Radi djelotvornijeg rada na sjednici, govornik treba govoriti kratko i u vezi s
predmetom rasprave, ne ponavljajući ono što je već rečeno i najdulje pet minuta, a predlagatelj,
Općinski načelnik ako nije predlagatelj odnosno njegov predstavnik, stručni izvjestitelj,
izvjestitelj radnog tijela i predstavnik kluba općinskih vijećnika najdulje deset minuta.
(2)Svaki općinski vijećnik može se po jednoj točki dnevnog reda najviše dva puta javljati
za riječ, u što se ne računaju javljanja za riječ radi ispravke netočnog navoda, replike ili da
upozorenja na povredu Poslovnika.
(3)Ako predsjednik Općinskog vijeća ocijeni da će rasprava o pojedinim pitanjima trajati
dulje, ili ako je prijavljen veći broj govornika, može odrediti da se dodatno ograniči trajanje
govora svakog od govornika ali najviše do tri minute, osim predstavnika predlagatelja,
izvjestitelja radnog tijela te Općinskog načelnika ako nije predlagatelj odnosno njegova
predstavnika i predstavnika kluba općinskih vijećnika, za koje se govor ne može ograničiti na
manje od pet minuta.
(4)Ograničenje trajanja govora može predložiti i svaki općinski vijećnik.
(5)Iz opravdanih razloga govornik može predložiti i produženje trajanja govora.
(6)O ograničavanju trajanja govora i produženju trajanja govora odlučuje predsjednik
Općinskog vijeća bez rasprave.
(7)Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu kada utvrdi da nema više prijavljenih govornika
sa pravom učešća u raspravi.
7.Red na sjednici i stegovne mjere
Članak 102.
(1)Red na sjednici osigurava predsjednik Općinskog vijeća.
(2)Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u govoru samo predsjednik Općinskog
vijeća.
(3)Predsjednik Općinskog vijeća brine se da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom
govoru.

(4)Za remećenje reda na sjednici predsjednik Općinskog vijeća može općinskom vijećniku
izreći stegovnu mjeru:
1. opomenu,
2. opomenu s oduzimanjem riječi,
3.isključenje sa sjednice za vrijeme rasprave i odlučivanja o pojedinoj točki dnevnog reda,
4. udaljavanje sa sjednice.
(5)Stegovne mjere konačne su nakon što ih je izrekao predsjednik Općinskog vijeća.
(6)Izlaganje govornika nakon što mu je oduzeta riječ ne unosi se u zapisnik.
(7)Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu Općinskog vijeća u slučaju iz stavka 4. točke 4.
ovoga članka, predsjednik Općinskog vijeća će utvrditi da je vijećnik udaljen sa sjednice i da se
ne broji prilikom glasovanja.
Članak 103.
Predsjednik Općinskog vijeća će izreći opomenu općinskom vijećniku koji svojim
ponašanjem ili govorom na sjednici remeti red ili na drugi način krši odredbe ovoga Poslovnika,
a osobito ako :
1.ne govori o predmetu o kojem se raspravlja;
2.govori, a nije dobio riječ;
3.svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika;
4.se javi za ispravak netočnog navoda, repliku ili da upozori na povredu Poslovnika, a
započne govoriti o drugoj temi za koju nije dobio riječ;
5.svojim govorom omalovažava ili vrijeđa;
6.na drugi način remeti red na sjednici (koristi mobitel i dr.).
Članak 104.
(1)Predsjednik Općinskog vijeća će općinskom vijećniku izreći opomenu s oduzimanjem
riječi ako, i nakon što mu je izrečena opomena, ne govori o predmetu o kojem se raspravlja.
(2)Opomena s oduzimanjem riječi izreći će se općinskom vijećniku i kada svojim govorom
na grublji način vrijeđa ili narušava ugled predsjednika Općinskog vijeća, općinskih vijećnika,
Općinskog načelnika ili drugih osoba kada odnosno narušava ugled Općinskog vijeća.
(3)Ako općinski vijećnik i nakon izrečene opomene s oduzimanjem riječi nastavi remetiti
red na sjednici Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog vijeća izreći će mu stegovnu mjeru
isključenja sa sjednice Općinskog vijeća za vrijeme rasprave i odlučivanja o tekućoj točki
dnevnog reda. Za vrijeme te točke isključeni općinski vijećnik može ostati na sjednici Općinskog
vijeća, a može i izaći iz prostorije u kojoj se održava sjednica Općinskog vijeća, s time da će ga
predsjednik Općinskog vijeća pozvati prije prelaska na iduću točku dnevnog reda.
(4)U slučajevima iznimno grubog remećenja reda na sjednici Općinskog vijeća kada se
dovodi u pitanje i samo daljnje održavanje sjednice ili ako općinski vijećnik ni nakon izrečene
stegovne mjere iz stavka 3. ovoga članka ne prestane s remećenjem reda na sjednici Općinskog
vijeća, predsjednik Općinskog vijeća izreći će mu stegovnu mjeru udaljavanja sa sjednice
Općinskog vijeća. Nakon izricanja ove stegovne mjere općinski vijećnik je dužan odmah
napustiti prostoriju u kojoj se održava sjednica Općinskog vijeća.
Članak 105.
(1)Ako građani i druge osobe koje su nazočne sjednici narušavaju red, predsjednik
Općinskog vijeća će ih opomenuti.
(2)Predsjednik Općinskog vijeća može narediti da se iz dvorane udalje građani ili druge
osobe koje i nakon opomene narušavaju red.

(3)Iznimno od odredbi stavka 1. i 2. ovoga članka, ako je narušavanje reda od strane
građana i drugih osoba izuzetno grubo, predsjednik Općinskog vijeća može te osobe udaljiti i bez
prethodne opomene.
Članak 106.
(1)Ako predsjednik Općinskog vijeća ne može održati red na sjednici mjerama iz članka
102. do 105. ovoga Poslovnika, odredit će prekid sjednice.
(2)Ako postoji osnovana sumnja da na sjednici Općinskog vijeća može doći do remećenja
reda ili ako je došlo do prekida sjednice iz razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka,
predsjednik Općinskog vijeća može zatražiti da se angažira redarska služba. Naloge redarskoj
službi u svezi održavanja reda na sjednici Općinskog vijeća daje isključivo predsjednik
Općinskog vijeća.
(3)U slučaju iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe članka 86. i 109. ovoga
Poslovnika.
8.Rasprava o točkama dnevnog reda
Članak 107.
(1)Općinsko vijeće može raspravljati ako je sjednici nazočna većina općinskih vijećnika.
(2)Na početku rasprave predlagatelj odnosno njegov predstavnik ili stručni izvjestitelj
svaki prijedlog u pravilu, usmeno obrazlažu.
(3)Kada predlagatelj odnosno druga osoba iz stavka 1. ovoga članka obrazloži prijedlog,
predsjednik Općinskog vijeća čita izvješća radnih tijela, a izvjestitelji radnih tijela, ako je
potrebno, mogu dopuniti stavove radnih tijela, a svoja stajališta mogu iznijeti i predstavnici
klubova općinskih vijećnika koji u redoslijedu govornika imaju prednost.
Članak 108.
(1)Predlagatelj može svoj prijedlog povući dok o njemu još nije odlučeno.
(2)Općinski načelnik podneseni prijedlog proračuna može povući i nakon glasovanja o
amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.
(3)O povučenom prijedlogu prestaje rasprava.
(4)Povučeni prijedlog ne može se ponovno podnijeti na istoj sjednici.
Članak 109.
(1)Kada se zbog opširnosti dnevnog reda ili drugih uzroka rasprava ne može završiti,
Općinsko vijeće može odlučiti o prekidu sjednice i zakazati nastavak za određeni dan i sat, o
čemu se pismeno obavještavaju samo nenazočni općinski vijećnici.
(2)O prekidu sjednice u slučaju iz stavka 1. ovoga članka odlučuje se bez rasprave.
(3)Predsjednik će zakazati nastavak sjednice najkasnije u roku od 8 dana od dana prekida
sjednice.
9.Odlučivanje i glasovanje
Članak 110.
(1)Općinsko vijeće može odlučivati ako je sjednici nazočna većina općinskih vijećnika, a
odlučuje većinom glasova nazočnih općinskih vijećnika, ako zakonom, Statutom ili ovim
Poslovnikom nije drukčije određeno.
(2)Općinsko vijeće većinom glasova svih općinskih vijećnika odlučuje o:
1.donošenju Statuta i Poslovnika te o prijedlogu za promjenu Statuta odnosno Poslovnika;

2.donošenje općinskog proračuna, odluke o izvršenju proračuna, godišnjeg i polugodišnjeg
izvještaja o izvršenju proračuna i odluke o privremenom financiranju;
3.donošenju prostornog plana uređenja Općine Marčana;
4.izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća;
5.višegodišnjem zaduživanju;
6.tajnom glasovanju;
7.raspisivanju referenduma;
8.podizanju i uklanjanju spomenika i
9. drugim pitanjima kada je to propisano zakonom.
Članak 111.
(1)Općinsko vijeće o svakom prijedlogu na dnevnom redu odlučuje nakon rasprave, osim
ako je ovim Poslovnikom određeno da se odlučuje bez rasprave.
(2)Ako pitanje o kojem se raspravlja ne zahtijeva donošenje akata, ili ako Općinsko vijeće
ne želi o tom pitanju odlučivati, završava raspravu i prelazi na slijedeću točku dnevnog reda.
(3)Ako Općinsko vijeće o pitanju o kojem je raspravljalo nije dovršilo raspravu, ili ne želi
odlučivati na istoj sjednici, rasprava se o tom pitanju odgađa za jednu od slijedećih sjednica.
(4)Općinsko vijeće može u tijeku rasprave odlučiti o tome da pojedini predmet vrati
predlagatelju, odnosno odgovarajućem radnom tijelu radi dodatne obrade.
Članak 112.
Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog odluke ili drugog akta, prije ponovnog
podnošenja istog prijedloga, predlagatelj je dužan razmotriti mišljenja, primjedbe i prijedloge
iznesene u raspravi na sjednici Općinskog vijeća na kojoj prijedlog nije prihvaćen te obrazložiti
one koje nije mogao usvojiti.
Članak 113.
(1)Glasovanje na sjednici je javno ako Općinsko vijeće, na prijedlog najmanje četiri
općinska vijećnika, ne odluči većinom glasova svih općinskih vijećnika da se o nekom pitanju
glasuje tajno.
(2)Nakon završene rasprave glasuje se o podnesenim amandmanima.
(3)Prigodom stavljanja amandmana na glasovanje, predsjednik Općinskog vijeća
objašnjava o kojem se amandmanu glasuje.
Članak 114.
(1)Kod glasovanja vrijedi pravilo da se najprije glasuje o prijedlogu za odgodu
odlučivanja. Ako taj prijedlog nije prihvaćen, nastavlja se glasovanje o amandmanima tako da se
najprije glasuje o amandmanu koji se sadržajno najviše razlikuje od podnesenog prijedloga.
(2)Ako ima više amandmana koji se međusobno isključuju, a jedan od njih bude prihvaćen,
daljnje glasovanje se ne provodi.
(3)Amandman predlagatelja i amandman s kojim se suglasi predlagatelj postaju sastavnim
dijelom prijedloga i o njima se posebno ne glasuje.
(4)Prihvaćeni amandmani postaju sastavnim dijelom prijedloga.
Članak 115.
Općinski vijećnici glasuju tako da se izjašnjavaju: “za”prijedlog, “protiv” prijedloga ili se
“uzdržavaju” od glasovanja, ako ovim Poslovnikom nije drukčije određeno.
Članak 116.

(1)Javno se glasuje ili dizanjem ruku ili poimenično.
(2)Ako se dizanjem ruku ne može točno utvrditi rezultat glasovanja, glasuje se
poimenično.
(3)Poimenično se glasuje tako da općinski vijećnik nakon što je prozvan izjavljuje da
glasuje: “za “, “protiv” ili je “uzdržan”.
(4)Poimenično se glasuje u slučaju iz stavka 2. ovoga članka te kada to odluči Općinsko
vijeće na prijedlog predsjednika Općinskog vijeća ili kluba općinskih vijećnika.
(5)Predsjednik utvrđuje rezultat glasovanja tako da utvrdi koliko je općinskih vijećnika
glasovalo “za” prijedlog, “protiv” prijedloga i koliko se “uzdržalo” od glasovanja. Nakon toga
predsjednik objavljuje je li prijedlog o kojem se glasovalo prihvaćen ili odbijen.
Članak 117.
(1)Tajno glasovanje provodi predsjednik Općinskog vijeća i dva općinska vijećnika koje
izabere Općinsko vijeće. Jedan općinski vijećnik bira se iz reda političke stranke odnosno
nezavisne liste koja ima većinu, a jedan iz redova oporbenih političkih stranaka odnosno
nezavisnih lista.
(2)U pripremi i provedbi tajnog glasovanja, na zahtjev predsjednika Općinskog vijeća
pomažu i službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marčana.
(3)Tajno se glasuje na ovjerenim glasačkim listićima iste boje, veličine i težine.
Članak 118.
(1)Kandidati se na glasačkom listiću navode abecednim redom prezimena, ako se
izjašnjava o kandidatima.
(2)Općinski vijećnik glasuje tako da na glasačkom listiću zaokružuje broj ispred kandidata
za kojega glasuje.
(3)U slučajevima izjašnjavanja o drugim pitanjima tajno se glasuje na način da se zaokruži
“za” ili “protiv”, odnosno prema uputi na listiću.
Članak 119.
(1)Svaki općinski vijećnik, nakon što je prozvan, dobiva glasački listić te glasuje osobno
na način da glasački listić, nakon što ga popuni, stavlja u za to pripremljenu kutiju u vremenu
koje je određeno za tajno glasovanje. Općinski vijećnik ne mora glasovati i predati glasački
listić.
(2)Nevažećim se smatra glasački listić koji je nepopunjen, koji je popunjen na način da se
ne može sa sigurnošću utvrditi za kojeg je kandidata općinski vijećnik glasovao odnosno
glasački listić na kojem se glasovalo za više kandidata nego što ih se bira, te ako se ne može sa
sigurnošću utvrditi je li općinski vijećnik glasovao “za” ili “protiv” prijedloga.
(3)Rezultat glasanja utvrđuje se na osnovi predanih glasačkih listića.
(4)Predsjednik Općinskog vijeća i dva izabrana općinska vijećnika utvrđuju rezultate
glasovanja, koje ostalim članovima Općinskog vijeća i ostalim prisutnima objavljuje predsjednik
Općinskog vijeća.
10.Zaključivanje sjednice
Članak 120.
Kada se iscrpi dnevni red sjednice, predsjednik Općinskog vijeća zaključuje sjednicu
Općinskog vijeća.
11.Zapisnik
Članak 121.

(1)O radu na sjednici Općinskog vijeća vodi se zapisnik.
(2)Zapisnik sadrži:
1. vrijeme i mjesto održavanja sjednice, imena nazočnih i nenazočnih općinskih vijećnika,
imena drugih nazočnih koji sudjeluju u radu sjednice, podatak o tome tko predsjedava sjednicom
Općinskog vijeća,
2.podatke o otvaranju sjednice i o utvrđivanju dnevnoga reda (s naznakom predloženih
izmjena i dopuna dnevnoga reda, tko ih je predložio, kako su prihvaćene),
3. popis postavljenih vijećničkih pitanja ili prijedloga, popis odgovora na vijećnička pitanja
i prijedloge, podatke o tome tko je pitanje postavio ili dao prijedlog, kome su upućena pitanja,
tko je dao odgovore, da li su odgovori prihvaćeni, koji će se odgovori naknadno dati,
4. podatke o usvajanju zapisnika s prethodne sjednice Vijeća s danim primjedbama i
prijedlozima, te podatke o tome tko je dao primjedbe i prijedloge na skraćeni zapisnik, koje su
primjedbe prihvaćene a koje nisu, način glasovanja i prihvaćanja skraćenog zapisnika,
5. podatke o svakoj točki dnevnog reda odnosno o svakom predmetu rasprave (tko je
podnio uvodno izlaganje i u čije ime, da li se radi o donošenju akta ili o utvrđivanju prijedloga
akta, odnosno odluke, kratku naznaku o sadržaju izlaganja, popis svih sudionika u raspravi s
naznakom sadržaja te rasprave, popis podnesenih amandmana s naznakom podnositelja
amandmana, podatke o toku i prihvaćanju amandmana te o broju glasova za i protiv amandmana,
konstataciju o prihvaćenim i neprihvaćenim amandmanima, podatke o načinu glasovanja za
donošenje odluke ili akta – da li se glasovalo javno/tajno, koliko je vijećnika glasovalo
“za”/”protiv”/”uzdržan” i da li su akt odnosno odluka prihvaćeni, odbijeni ili vraćeni
predlagatelju,
6. naslov akta Općinskog vijeća o svakoj točki dnevnoga reda,
7. podatke o tome da li su pojedina odluka ili akt doneseni sa ili bez rasprave, po redovitom
ili po hitnom postupku, te
8. druge podatke koji su značajni za postupnost i istinitost procedure utvrđene ovim
Poslovnikom.
(3)Sastavni su dio zapisnika i doneseni tekstovi odluka i drugih akata.
(4)Materijali upućeni uz poziv za sjednicu Vijeća čuvaju se u dokumentaciji Općinskog
vijeća u skladu s propisima o uredskom poslovanju.
(5)O izradi zapisnika brine se službenik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marčana
kojeg odredi njegov pročelnik.
(6)Zapisnik potpisuje predsjednik Općinskog vijeća odnosno osoba koja je umjesto njega
predsjedavala sjednici Općinskog vijeća na koju se zapisnik odnosi, te zapisničar sa sjednice
Općinskog vijeća. Iste osobe potpisuju ispravke u zapisniku odnosno zapisnik koji je ispravljen
sukladno odrebama članka 90. ovoga Poslovnika.
(7)Izvornici zapisnika sa sjednica Općinskog vijeća čuvaju se u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Marčana.
(8)Sjednice Općinskog vijeća, ukoliko to Općinsko vijeće odluči, mogu se tonski snimati
odnosno može se sačiniti videozapis sjednice, u kom slučaju svaki vijećnik ima pravo uvida u
reprodukciju tonske snimke sjednice odnosno videozapisa.
Članak 121.a
(1)Elektroničke sjednice Općinskog vijeća snimaju se na način da se snima elektronički
zapis održavanja istih odnosno snimaju se slika i ton, odnosno prepiska mailom te drugi načini
komuniciranja članova Općinskog vijeća te osoba koje sudjeluju u radu elektroničke sjednice, a
snimljeni zapis se pohranjuje i čuva uz zapisnik sa sjednice.
(2)Član Općinskog vijeća može tražiti i prijepis dijela tonske snimke sjednice odnosno
prijepis elektroničkog zapisa sjednice.

XI JAVNOST RADA
Članak 122.
(1)Rad Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela je javan.
(2)Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji su u skladu s posebnim propisima
klasificirani određenim stupnjem tajnosti ili predstavljaju profesionalnu tajnu.
(3)Općinsko vijeće izvješćuje javnost o svojem radu preko sredstava javnog priopćavanja.
(4)Izvjestitelji sredstava javnog priopćavanja, koji to zatraže, imaju pravo pratiti rad
Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.
Članak 123.
(1)Građani i predstavnici zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati
sjednicama Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, s time da njihov ukupan broj na
sjednicama ne smije biti veći od 8.
(2)Građani i pravne osobe dužni su pismeno najaviti svoju nazočnost odnosno nazočnost
svojih predstavnika na sjednici Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije
održavanja sjednice. Građani su dužni navesti svoje ime i prezime, adresu prebivališta i datum
rođenja, a pravne su osobe dužne navesti za osobe koje upućuju imena i prezimena, njihove
adrese prebivališta i datume rođenja.
(3)Osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka koje su dobile dopuštenje predsjednika Općinskog
vijeća za prisustvovanje sjednici, sjednici Općinskog vijeća mogu prisustvovati uz predočenje
osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave.
(4)Predsjednik Općinskog vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji
prisustvuju sjednici ispod broja iz stavka 1. ovoga članka zbog prostornih uvjeta i održavanja
reda na sjednici.
Članak 124.
Svim ovlaštenim uredništvima domaćih sredstava javnog priopćavanja, koja to traže,
dostavljaju se pozivi za sjednicu, prijedlozi dnevnog reda i prijedlozi akata i drugi materijal o
kojem raspravlja Općinsko vijeće.
Članak 125.
(1)Radi što potpunijeg i točnijeg izvješćivanja javnosti o radu Općinskog vijeća i radnih
tijela mogu se davati službene izjave i održavati konferencije za novinare.
(2)Službene izjave o radu Općinskog vijeća daje predsjednik Općinskog vijeća i druge
osobe koje na to on ovlasti.
(3)Konferencija za novinare održava se kad to odluči Općinsko vijeće ili predsjednik
Općinskog vijeća.
(4)Konferenciju za novinare održava predsjednik Općinskog vijeća ili osoba koju on
ovlasti.
(5)Službene izjave o radu radnog tijela Općinskog vijeća daje predsjednik radnog tijela.
Članak 126.
(1)Bez nazočnosti javnosti održava se sjednica ili dio sjednice Općinskog vijeća, odnosno
radnog tijela kada se raspravlja o materijalu koji je u skladu s posebnim propisima označen
pojedinim stupnjem tajnosti.
(2)Općinski vijećnik ne smije iznositi podatke koje sazna na sjednici Općinskog vijeća ili
radnog tijela Općinskog vijeća, a koji su tajni.

XII OBAVLJANJE STRUČNIH, ADMINISTRATIVNIH, I DRUGIH POSLOVA ZA
OPĆINSKO VIJEĆE
Članak 127.
Stručne, administrativne, tehničke i druge poslove za Općinsko vijeće i njegova radna tijela
obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Marčana.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE IZ POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MARČANA
OBJAVLJENOG U “SLUŽBENIM NOVINAMA OPĆINE MARČANA“, BR. 7/09., KOJI JE STUPIO NA
SNAGU 04. RUJNA 2009. GODINE:

XIII PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 128.
Na dan stupanja na snagu ovoga Poslovnika prestaje važiti Poslovnik Općinskog vijeća
Općine Marčane (“Službene novine Općine Marčana”, br. 6/2001.).
Članak 129.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama
Općine Marčane”.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE IZ ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MARČANA OBJAVLJENE U “SLUŽBENIM NOVINAMA OPĆINE
MARČANA“, BR. 2/13., KOJA JE STUPILA NA SNAGU 13. OŽUJKA 2013. GODINE:

Članak 9.
Ovlašćuje se Odbor za Statut, Poslovnik i druge opće akte Općinskog vijeća da utvrdi i
izda pročišćeni tekst Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marčana.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Općine
Marčana”.
ZAVRŠNA ODREDBE IZ POSLOVNIČKE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MARČANA OBJAVLJENE U “SLUŽBENIM NOVINAMA OPĆINE
MARČANA“, BR. 3/21., KOJA JE STUPILA NA SNAGU 31. OŽUJKA 2021. GODINE:

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom novinama
Općine Marčana“.

Odluka o područjima mjesnih odbora Općine Marčana (“Službene novine Općine
Marčana” br. 2/02.)
Na temelju članka 57. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine”, br. 33/01 i 60/01), članka 27. Zakona o područjima županija, gradova i općina u
Republici Hrvatskoj (Narodne novine”, br. 10/97, 124/97, 50/98, 68/98, 33/99 i 128/99), članka
21. točke 2. Statuta Općine Marčana (Pročišćeni tekst "Službene novine Općine Marčana", br.
3/2001 i 6/2001) Općinsko vijeće Općine Marčana, na sjednici održanoj dana 29. svibnja 2002.
godine, donosi

ODLUKU
o područjima mjesnih odbora
Općine Marčana
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se područja mjesnih odbora Općine Marčana, kao jedinica
mjesne samouprave.
Članak 2.
Područja mjesnih odbora definirana su područjima statističkih krugova (u daljnjem
tekstu: SK), odnosno područjima popisnih krugova u statističkim krugovima (u daljnjem tekstu
PK).
Članak 3.
Mjesni odbori na području Općine Marčana, koji su utvrđeni Statutom Općine Marčana,
obuhvaćaju slijedeća područja:
1. Mjesni odbor Loborika obuhvaća naselje Loborika, te naseljena mjesta Radeki-Polje,
Radeki- Glavica, Valtursko polje i Stancija Peličeti te ostalo područje van tih naselja i
naseljenih mjesta, a unutar SK 0065242 i SK 0065269;
2. Mjesni odbor Marčana obuhvaća naselje Marčana i Pinezići te ostalo područje van tih
naselja a unutar SK 0070467, SK 0070475, SK 0070483 i SK 0087513;
3. Mjesni odbor Divšići obuhvaća naselja Divšići, Filipana, Orbanići i Šarići, te naseljena
mjesta Balići, Boduleri, Cetinići, Dvori, Krvavići, Kuftići, Kužinići, Livovići, Matelići,
Negričani i Stancija Celija, kao i ostalo područje van tih naselja i naseljenih mjesta, a untar
SK 0020109, SK 0020117, SK 0031062, SK 0082104, SK 0082112 i SK 0117218;
4. Mjesni odbor Hreljići obuhvaća naselja Hreljići, Belavići, Bratulići i Kujići, te naseljena
mjesta Biletići i Stancija Palion, kao i ostalo područje van tih naselja i naseljenih mjesta, a
untar SK 0003662, SK 0008796, SK 0042790 i SK 0060623;
5. Mjesni odbor Krnica obuhvaća naselja Krnica, Peruški i Prodol, te naseljena mjesta Išići,
Krnički porat, Marusi, Stancija Buršići, Stancija Elija, Stara Stancija i Škabići, kao i ostalo
područje van tih naselja i naseljenih mjesta, a untar SK 0059587, SK 0059595, SK 0086444
, SK 0095397, te dijela unutar SK 0098094, koji se odnosi na naseljeno mjesto Krnički
porat i dijela unutar SK 0069922 se odnosi na naselje Peruški;
6. Mjesni odbor Vareški obuhvaća naselja Cokuni, Kavran, Mali Vareški, Mutvoran, Pavičini,
Šegotići i Veliki Vareški, te naseljeno mjesto Cveki, , kao i ostalo područje van tih naselja i
naseljenog mjesta, a untar SK 0015067, SK 0051977, SK 0076112, SK 0085596, SK
0117536, SK 0128112 i SK 0069922 osim dijela iz točke 5. ovog stavka koji se odnosi na
naselje Peruški;

7. Mjesni odbor Rakalj obuhvaća naselje Rakalj kao i ostalo područje van tog naselja mjesta, a
untar SK 0098086, SK 0098108 i SK 0098094 osim dijela iz točke 5. ovog stavka koji se
odnosi na naseljeno mjesto Krnički porat.
Područja mjesnih odbora prikazana su grafičkim prilogom - Preglednim kartografskim
prikazom Općine Marčana u mjerilu 1:25.000.
Grafički prilog iz stavka 2. ovog članka sastavni je dio ove Odluke, a ne objavljuje se u
“Službenim novinama Općine Marčana”.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom u “Službenim novinama Općine Marčana”.
Klasa:026-01/02-01/01
Urbroj: 2168/05-01-02-01
Marčana, 29. svibnja 2002.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARČANA
PREDSJEDNIK
Ferucio Radolović, v.r

Odluka o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora (“Službene novine Općine Marčana”
br. 9/07. i 7/09.)

ODLUKA
o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora
Redakcijski pročišćen tekst
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom propisuju pravila za izbor članova vijeća mjesnih odbora (u daljnjem
tesktu: vijeće) na području Općine Marčana.
Članak 2.
Članove vijeća biraju hrvatski državljani s navršenih 18 godina koji imaju prebivalište na
području mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode.
Za člana vijeća može se kandidirati i biti izabran hrvatski državljanin s navršenih 18
godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode.
Članak 3.
Članovi vijeća biraju se na neposrednim izborima (u daljnjem tekstu: izbori), tajnim
glasovanjem.
Članovi vijeća nisu opozivi i nemaju obvezjući mandat, a prava i dužnosti započinju im
danom konstituiranja vijeća.
Prava i dužnosti članova vijeća započinju danom konstituiranja vijeća.
Mandat članova vijeća izabranih na redovnim izborima traje 4 godine.
Mandat članova vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg
mandata članova vijeća izabranih na redovnim izborima.
Članak 4.
Član vijeća jednog mjesnog odbora ne može istovremeno biti vijeća drugog mjesnog
odbora, niti pročelnik i djelatnik u upravnom odjelu i drugim tijelima i službama Općine
Marčana, kao ni član uprave trgovačkog društva u pretežitom vlasništvu Općine Marčana te
ravnatelj ustanove kojoj je Općina Marčana osnivač.
Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti može se kandidirati za člana vijeća, no
ukoliko bude izabrana za člana vijeća dužna je pri konstituiranju vijeća izjasniti se o tome
prihvaća li dužnost člana vijeća ili nastavlja s obnašanjem nespojive dužnosti, u kojem slučaju
joj mandat miruje, a zamjenjuje ju zamjenik, u skladu s odredbama ove Odluke.
Članak 5.
Članu vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema
odredbama ove Odluke smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat
miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik, u skladu s odredbama ove Odluke.
Član vijeća koji prihvati obnašanje nespojive dužnosti dužan je u roku 8 dana od
prihvaćanja dužnosti o tome obavijestiti Općinskog načelnika.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, član vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti u
vijeću na temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese pisani zahtjev Općinskom
načelniku u roku od 8 dana od prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata
člana vijeća prestat će osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Nastavljanje s obnašanjem dužnosti člana vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata
može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.
Članak 6.
Članu vijeća mandat prestaje prije isteka redovitoga četverogodišnjeg mandata u
sljedećim slučajevima:
– ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke shodno pravilima o dostavi
propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,
– ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno ograničena poslovna
sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,
– ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju
dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,
– ako odjavi prebivalište s područja jedinice, danom odjave prebivališta,
– ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje
hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,
– smrću.
Pisana ostavka člana vijeća podnesena na način određen stavkom 1. podstavkom
1. ovoga članka treba biti zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja
sjednice vijeća. Pisana ostavka člana vijeća treba biti ovjerena kod javnog bilježnika
najranije osam dana prije podnošenja iste.
Ostavka podnesena suprotno stavku 1. i 2. ovoga članka ne proizvodi pravni učinak.
Članak 7.
Članovi vijeća imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ukoliko članu vijeća mandat
miruje ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran.
Člana vijeća izabranog na stranačkoj listi zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste s
koje je izabran član, a kojeg odredi politička stranka koja je predlagatelj liste.
Člana vijeća izabranog na koalicijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje
neizabrani kandidat s dotične liste s koje je izabran i član, a kojeg odredi politička stranka kojoj
je u trenutku izbora pripadao član vijeća kojem je prestao mandat.
Člana vijeća izabranog na nezavisnoj listi zamjenjuje zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani
kandidat s liste.
Zamjenik člana vijeća počinje obnašati dužnost nakon što je članu vijeća prestao ili
stavljen u mirovanje mandat sukladno ovoj Odluci.
Članak 8.
Na sva pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom neposredno se primjenjuju odredbe
Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave (u daljnjem tekstu: Zakon) i propisa za provođenje tog Zakona .
Članak 9.
Jamči se sloboda opredjeljenja birača i tajnost glasovanja.
Nitko ne može biti pozvan na odgovornost zbog glasovanja ili zbog toga što nije
glasovao.
Nitko ne može tražiti od birača da objavi svoje glasačko opredjeljenje.
Članak 10.
Izbore za članove vijeća raspisuje Općinsko vijeće posebnom odlukom kojom utvrđuje
točan datum održavanja izbora, te je u roku od najviše 7 dana od dana rasipisivanja izbora
objavljuje na oglasnoj ploči sjedišta mjesnog odbora i u “Službenim novinama Općine
Marčana”, a može se objaviti i u dnevnom tisku.

Ukoliko je mandat prestao uslijed raspuštanja vijeća, prijevremeni se izbori imaju održati
u roku od 60 dana od dana raspuštanja.
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 niti više od
60 dana.
Kada je vijeće raspušteno u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a
prije njihovog održavanja, u tom se mjesnom odboru neće raspisati i održati prijevremeni izbori.
Članak 11.
Općinsko vijeće u postupku izbora:
- imenuje Općinsko izborno povjerenstvo najkasnije u roku od sedam dana od dana
raspisivanja izbora,
- donosi odluku o tiskanju glasačkih listića,
- donosi druge akte potrebne za provođenje izbora za koje nije nadležno Općinsko
izborno povjerenstvo i Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnog odbora.
Članak 12.
Nadležni ured državne uprave zaključuje popise birača i dostavlja ga na potvrdu
Povjerenstvu za popise birača Općine Marčana. Povjerenstvo za popise birača iz ovog stavka,
ima prava i obveze sukladne o odredbama Zakona o popisu birača.
Nadležni ured državne uprave dužan je dostaviti Izbornom povjerenstvu za izbor članova
vijeća mjesnog odbora izvod iz zaključenog i potvrđenog popisa birača najkasnije 24 sata prije
vremena određenog za otvaranje biračkih mjesta na dan izbora.
Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnog odbora najkasnije 10 sati prije
vremena određenog za otvaranje biračkih mjesta predaje izborni materijal biračkim odborima, o
čemu se sastavlja zapisnik.
II. KANDIDIRANJE
Članak 13.
Liste za izbor članova vijeća predlažu političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj
i birači.
Političke stranke utvrđuju i predlažu liste za izbor članova vijeća na način propisan
njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom, donijetom na temelju statuta.
Prilikom sastavljanja liste predlagatelj je dužan voditi računa o načelu ravnopravnosti
spolova.
Dvije ili više, u Republici Hrvatskoj registriranih političkih stranaka mogu predložiti
koalicijsku listu za izbor članova vijeća.
Članak 14.
Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu nezavisnu kandidacijsku listu, za
pravovaljanost kandidacijske liste dužni su prikupiti 10 potpisa.
Podnositelji prijave nezavisne kandidacijske liste su prve dva po redu potpisnika
nezavisne liste.
Članak 15.
Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi ime i prezime birača,
datum rođenja, adresa prijavljenog prebivališta, broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina
izdavanja.

Članak 16.
Prijedlozi lista moraju biti zaprimljeni u nadležnom Izbornom povjerenstvu za izbor
članova vijeća mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode, najkasnije u roku od 12 dana od
dana raspisivanja izbora.
Naziv liste navodi se punim imenom stranke, odnosno stranaka koalicije, a ako postoji,
navodi se i skraćeni naziv stranke, odnosno stranaka ili stranačke koalicije koja je listu
predložila. Ako je listu predložila skupina birača, njen naziv je »nezavisna lista za vijeće
Mjesnog odbora ..............(naziv mjesnog odbora)« nositelja .................(ime i prezime nositelja
liste).
Nositelj liste prvi je predloženi kandidat na listi.
Članak 17.
U prijedlogu liste obvezno se navode imena i prezimena svakog od kandidata na listi,
nacionalnost, datum rođenja, adresa prijavljenog prebivališta, broj važeće osobne iskaznice i
mjesto njezina izdavanja. Uz prijedlog liste dostavlja se očitovanje svakog od kandidata na listi o
prihvaćanju kandidature. Očitovanje mora biti ovjereno kod javnog bilježnika ili nadležnoga
izbornog povjerenstva.
U prijedlogu liste obvezatno se uz podatke iz prethodnog stavka navodi naziv liste, a
kandidati moraju na listi biti poredani od rednog broja 1 do zaključno rednog broja 5.
Predlagatelj liste slobodno utvrđuje redoslijed kandidata na listi.
Ako predlagatelj predloži više kandidata od onog broja članova vijeća koliko ih se bira na
izborima, smatra se da su pravovaljano predloženi samo kandidati do najvećeg broja članova koji
se biraju u to vijeće mjesnog odbora.
Ako nakon predaje lista postane nepotpuna zbog smrti nekog od predloženih kandidata,
njegovo će se ime izbrisati sa liste, a lista će se smatrati potpunom.
Članak 18.
Nadležno Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnog odbora sastavit će i na
oglasnoj ploči mjesnog odbora čije se vijeće bira objaviti sve pravovaljano predložene liste za
izbor članova vijeća, kao i zbirnu listu, i to u roku od dana od isteka roka propisanog za
postupak kandidiranja i podnošenja lista.
Zbirna lista objavit će se u istom roku i u dnevnom tisku.
Članak 19.
Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva
političke stranke, odnosno koalicije, koja je listu predložila. Ako je više stranaka predložilo
koalicijsku kandidacijsku listu, ona će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po redu
stranke u prijedlogu.
Članak 20.
Sve političke stranke koje su predložile liste i nositelji ili drugi predstavnici nezavisnih
lista imaju pravo na iznošenje i obrazlaganje svojih izbornih programa i izbornu promidžbu pod
jednakim uvjetima.
Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste, a traje zaključno do
24 sata prije dana održavanja izbora.
Članak 21.
Lokalna sredstva javnog informiranja dužna su političkim strankama i nositeljima ili
drugim predstavnicima nezavisnih lista koji sudjeluju na izborima omogućiti iznošenje i

obrazlaganje izbornih programa i nesmetano obavljanje izborne promidžbe, pod jednakim
uvjetima.

Članak 22.
Na dan koji prethodi danu održavanja izbora i na dan održavanja izbora do zatvaranja
birališta u 19 sati, zabranjena je svaka izborna promidžba i svako objavljivanje privremenih
rezultata ili njihovih procjena.
Ispitivanje javnog mnijenja i opredjeljenja birača o glasovanju dopušteno je i za vrijeme
trajanja izbora, a rezultati ispitivanja ne smije se objavljivati do zatvaranja birališta.
Članak 23.
Predlagateljima lista za vijeće mjesnog odbora ne osigurava se pravo na naknadu
troškova izborne promidžbe.
III. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA
Članak 24.
Članovi vijeća biraju se proporcionalnom izbornom metodom, na način da cijelo područje
mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu. Svi birači koji imaju prebivalište na području tog
mjesnog odbnora i koji pristupe glasovanju, na temelju kandidacijskih lista, biraju sve članove
vijeća mjesenog odbora.
Broj članova vijeća mjesnog odbora koji će biti izabran sa svake kandidacijske liste
utvrđuje se na način da se ukupan broj važećih glasova koje je dobila kandidacijska lista mjesnog
odbora (biračka masa liste) dijeli s brojevima od 1 do zaključno broja 5 (koliko se članova
vijećamjesnog odbora bira na izborima). Od svih dobivenih rezultata posljednji rezultat po redu
jest zajednički djelitelj kojim se dijeli ukupan broj glasova svake kandidacijske liste (biračka
masa liste). Svaka kandidacijska lista dobit će onoliko mjesta u vijeću mjesnog odbora koliko
puta ukupni broj njezinih dobivenih glasova (biračka masa) sadrži zajednički djelitelj.
Ako su važeći glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi od dvije ili više lista
dobila jedno mjesto ili još jedno mjesto u vijeću mjesnog odbora, ono pripada onoj listi koja je
dobila više glasova.
Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću mjesnog odbora imaju liste koje na
izborima dobiju najmanje 10% važećih glasova birača.
Članak 25.
Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1 pa do rednog broja
koliko je određena lista dobila mjesta u vijeću mjesnog odbora.
IV. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA
Članak 26.
Tijela za provedbu izbora su Općinsko izborno povjerenstvo, Izborno povjerenstvo za
izbor članova vijeća mjesnog odbora i birački odbori.
Izbore članova vijeća mjesnog odbora provode Izborno povjerenstvo za izbor članova
vijeća mjesnog odbora i birački odbori.

Članovi izbornih povjerenstava i biračkih odbora kao i njihovi zamjenici mogu biti samo
osobe koje imaju biračko pravo.
Članovi izbornih povjerenstava i biračkih odbora, kao i njihovi zamjenici imaju pravo na
naknadu za svoj rad. Visinu naknade određuje za rad iz ovog stavka određuje Općinsko vijeće.

Članak 27.
Općinsko izborno povjerenstvo propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbi
izbora, imenuje Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnog odbora, donosi obvezatne
upute za rad Izbornog povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnog odbora, donosi obvezatne
upute o pravima i dužnosti promatrača kao i načinu praćenja provedbe izbora, neposredno
nadzire rad Izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnog odbora, te obavlja i druge
poslove sukladno ovoj Odluci.
Općinsko izborno povjerenstvo ima stalni i prošireni sastav.
Stalni sastav Općinskog izbornog povjerenstva čine predsjednik i dva člana te njihovi
zamjenici. Predsjednik Općinskog izbornog povjerenstva i njegov zamjenik moraju biti
diplomirani pravnici.
Prošireni sastav Općinskog izbornog povjerenstva određuje se po prihvaćanju,
utvrđivanju i objavi izbornih lista, a čine ga po dva predstavnika većinske političke stranke,
odnosno koalicije i dva dogovorno predložena predstavnika oporbenih stranaka, odnosno
koalicija sukladno stranačkom sastavu Općinskog vijeća Općine Marčana. Ako se ne postigne
dogovor o dva predstavnika političkih stranaka i njihovim zamjenicima, njihov se izbor obavlja
kockom između predloženih kandidata pred Odborom za izbor i imenovanja Općinskog vijeća.
Svi članovi Općinskog izbornog povjerenstva imaju jednaka prava i dužnosti.
Članak 28.
Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnog odbora ima stalni i prošireni
sastav.
Stalni sastav izbornog povjerenstva jedinice čine predsjednik i dva člana te njihovi
zamjenici. Predsjednik izbornog povjerenstva i njegov zamjenik moraju biti diplomirani
pravnici.
Prošireni sastav izbornog povjerenstva određuje se po prihvaćanju, utvrđivanju i objavi
lista za izbor članova vijeća mjesnog odbora za koje se izbori provode, a čine ga po dva
predstavnika većinske političke stranke, odnosno koalicije i dva dogovorno predložena
predstavnika oporbenih stranaka, odnosno koalicija sukladno stranačkom sastavu Općinskog
vijeća Općine Marčana. Ako se ne postigne dogovor o dva predstavnika političkih stranaka i
njihovim zamjenicima, njihov se izbor obavlja kockom između predloženih kandidata.
Izbor proširenog sastava Izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnog odbora
obavlja se pred Općinskim izbornim povjerenstvom.
Svi članovi Izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnog odbora imaju jednaka
prava i dužnosti.
Članak 29.
Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnog odbora:
– brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove vijeća mjesnog odbora,
– imenuje članove biračkih odbora,
– određuje biračka mjesta,
– nadzire rad biračkih odbora,
– obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora na području ,

– na temelju pravovaljanog prijedloga objavljuju liste za vijeće mjesnog odbora i
sastavlja zbirnu listu,
– nadziru pravilnost izborne promidžbe,
– prikupljaju i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima i dostavlja ih Općinskom
izbornom povjerenstvu,
– objavljuju rezultate izbora za vijeće mjesnog odbora,
– obavljaju i druge poslove određene ovom Odlukom.
Članak 30.
Birački odbori izravno provode glasovanje birača na biračkim mjestima, te osiguravaju
pravilnost i tajnost glasovanja.
Birački odbor čine predsjednik i njegov zamjenik te dva člana i njihovi zamjenici. Po
jednog člana i zamjenika određuje većinska politička stranka ili koalicija, a po jednog člana i
zamjenika određuju oporbene političke stranke ili koalicije sukladno stranačkom sastavu
Općinskog vijeća Općine Marčana.
Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova
imena Izbornom povjerenstvu za izbor članova vijeća mjesnog odbora najkasnije 8 dana prije
dana održavanja izbora. Ne odrede li ih, odnosno ukoliko prijedlozi ne prispiju nadležnim
izbornim povjerenstvima, nadležna izborna povjerenstva samostalno će odrediti članove biračkih
odbora.
Članovi biračkog odbora ne mogu biti kandidati na listi.
Predsjednik biračkog odbora i njegov zamjenik ne smiju biti članovi niti jedne političke
stranke. Predsjednik biračkog odbora i njegov zamjenik potpisuju izjavu o nestranačkoj
pripadnosti pod materijalnom i kaznenom odgovornošću pri nadležnom izbornom povjerenstvu.
Biračke odbore za sva biračka mjesta imenuje Izborno povjerenstvo za izbor članova
vijeća mjesnog odbora, najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora.
V. PROVOĐENJE IZBORA
Članak 31.
Glasovanje za izbor članova vijeća mjesnog odbora obavlja se na biračkom mjestu
odnosno na biračkim mjestima na području mjesnog odbora.
Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnog odbora objavit će koja su biračka
mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinom mjestu, najkasnije
osam dana prije izbora.
Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnog odbora odredit će biračka mjesta
ovisno o broju birača, odnosno prostornoj udaljenosti, na način da broj birača na jednom
biračkom mjestu omogući glasovanje svih birača u vremenu određenom za glasovanje. Svakom
biračkom mjestu određuje se redni broj.
Za svako biračko mjesto odredit će se posebna prostorija za glasovanje uređena i
opremljena na način koji osigurava tajnost glasovanja.
Na svakom biračkom mjestu trebaju biti vidljivo istaknute sve kandidacijske liste s
pregledno navedenim imenima svih kandidata za vijeće mjesnog odbora za koje se glasuje.
Članak 32.
Političke stranke i birači koji su predložili liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora
kao i nevladine udruge te međunarodne organizacije imaju pravo odrediti promatrače koji će
pratiti provedbu izbora tijekom čitavoga izbornog postupka.

Promatrač ima pravo biti nazočan glasovanju i prebrojavanju glasova, upozoravati na
uočene nepravilnosti i tražiti njihovo otklanjanje te u zapisnik izbornog tijela stavljati svoje
primjedbe. Promatrač ima pravo dobiti kopiju zapisnika izbornog tijela čiji je rad promatrao.
Općinsko izborno povjerenstvo obvezatnim uputama podrobnije će utvrditi prava i
dužnosti promatrača te način praćenja provedbe izbora.
VI. GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASOVANJA
Članak 33.
Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu, glasačkim listićem.
Glasački se listić tiska u državnoj tiskari pod neposrednim nadzorom Općinskog
izbornog povjerenstva i označen je serijskim brojem.
Članak 34.
Glasački listić na kojem se glasuje za kandidacijsku listu jedinice sadrži:
– naziv liste,
– ime i prezime nositelja liste,
– serijski broj.
Kandidacijske liste jedinice navode se na glasačkom listiću onim redom kojim su
navedene na zbirnoj listi kandidacijskih lista jedinice.
Ispred naziva liste stavlja se redni broj.
Članak 35.
Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene na glasačkom listiću.
Glasački se listić popunjava tako da se zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske
liste za koju se glasuje.
Članak 36.
Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za
koju je kandidacijsku listu birač glasovao.
Nevažeći glasački listić:
– nepopunjeni glasački listić,
– listić popunjen tako da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koju je listu birač glasovao,
– listić na kome je birač glasovao za dvije ili više kandidacijskih lista.
Članak 37.
Glasovanje traje neprekidno od sedam do devetnaest sati, kada se biračka mjesta
zatvaraju. Omogućit će se glasovanje i biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu u
devetnaest sati.
Za vrijeme trajanja glasovanja na biračkom mjestu moraju biti prisutni svi članovi
biračkog odbora ili njihovi zamjenici.
Članak 38.
Nitko ne smije doći na biračko mjesto naoružan.
Predsjednik biračkog odbora dužan je brinuti o održavanju reda i mira za vrijeme
glasovanja te je u slučaju potrebe ovlašten naložiti biraču koji ometa red i mir ili onemogućava,
odnosno otežava glasovanje drugih, da napusti biračko mjesto.
Predsjednik biračkog odbora ovlašten je zatražiti pomoć policije. Službene osobe policije
od kojih je zatražena pomoć, iznimno od stavka 1. ovoga članka, mogu nositi oružje.

Članak 39.
Prije no što birač pristupi glasovanju, predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašten
član provjerava u popisu birača je li birač koji je pristupio glasovanju upisan.
Ukoliko se ustanovi da birač nije upisan u popis birača, neće mu se dozvoliti glasovanje,
osim ukoliko birač potvrdom tijela nadležnog za vođenje popisa birača ne dokaže da ima pravo
pristupiti glasovanju u tom mjesnom odboru..
Potvrdu iz stavka 2. ovoga članka birač je dužan predati biračkom odboru i ona čini
sastavni dio izbornog materijala.
Ž
Članak 40.
Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga što je nepismen ne bi mogao
samostalno glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će
po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva liste.
Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na
biračko mjesto obavijestit će o tome birački odbor. Predsjednik biračkog odbora određuje
najmanje dva člana biračkog odbora ili zamjenika koji će birača posjetiti u mjestu gdje se nalazi i
omogućiti mu glasovanje, vodeći pri tome računa o tajnosti glasovanja.
Predsjednik biračkog odbora dužan je glasovanje birača s tjelesnom manom, nepismenih
birača, kao i glasovanje izvan biračkog mjesta po prethodnoj obavijesti birača, poimenično
navesti u zapisniku o radu biračkog odbora.
Članak 41.
Po završenom glasovanju birački odbor će najprije prebrojiti neupotrebljene glasačke
listiće i staviti ih u poseban omot koji će zatvoriti.
Nakon toga birački odbor utvrđuje, prema popisu birača, odnosno izvatku iz popisa
birača i na temelju zapisnika ukupan broj birača koji su glasovali i pristupa otvaranju glasačke
kutije i prebrojavanju glasova.
Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da je broj glasova
prema biračkom popisu veći od broja glasova po glasačkim listićima, vrijedi rezultat glasovanja
po glasačkim listićima.
Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da je glasovao manji
broj birača od broja glasova u glasačkoj kutiji, birački odbor se raspušta i imenuje novi, a
glasovanje na tom biračkom mjestu se ponavlja nakon 15 dana. U slučaju ponavljanja
glasovanja, njegov rezultat na tom biračkom mjestu utvrđuje se u roku od 24 sata nakon
ponovljenog glasovanja.
Članak 42.
Kad birački odbor utvrdi rezultat glasovanja na biračkom mjestu u zapisnik o svom radu
zabilježit će:
– broj birača prema popisu birača, odnosno izvatku iz popisa birača,
– koliko je birača pristupilo glasovanju prema popisu, a koliko uz potvrdu,
– koliko je ukupno birača glasovalo,
– koliko je glasova dobila svaka kandidacijska lista, te
– koliko je glasačkih listića proglašeno nevažećim listićima.
U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i sve druge činjenice koje su važne za
glasovanje.
Svaki član biračkog odbora, kao i zamjenik mogu dati svoje primjedbe na zapisnik.
Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora.

Članak 43.
Zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački odbor dostavlja Izbornom povjerenstvo
za izbor članova vijeća mjesnog odbora najkasnije u roku od 6 sati od zatvaranja birališta.
Članak 44.
Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnog odbora utvrdit će rezultate
glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku od 12 sati od sata
zatvaranja birališta.

Članak 45.
O svom radu Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnog odbora vodi zapisnik
u koji će ubilježiti:
– broj birača upisanih u popis birača, odnosno izvadak iz popisa birača na svom području,
– broj glasalih i broj glasačkih listića koji su proglašeni nevažećim,
– broj glasova koje je dobila na njenom području svaka kandidacijska lista jedinice.
Svaki član Izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnog odbora kao i zamjenik
mogu staviti primjedbe na zapisnik. Zapisnik potpisuju svi članovi Izbornog povjerenstva za
izbor članova vijeća mjesnog odbora.
Članak 46.
Rezultate izbora za članove vijeća mjesnog odbora utvrđuje Izborno povjerenstvo za
izbor članova vijeća mjesnog odbora na temelju rezultata glasovanja na biračkom mjestu
odnosno na svim biračkim mjestima u mjesnom odboru, ukoliko je bilo više biračkih mjesta.
Članak 47.
Kad Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnog odbora utvrdi rezultate
glasovanja za članove vijeća mjesnog odbora odmah će objaviti:
– broj birača upisanih u popis birača mjesnog odbora,
– koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista,
– koliko je bilo nevažećih glasačkih listića,
– broj mjesta u vijeću mjesnog odbora koje je dobila svaka kandidacijska lista,
– imena i prezimena kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove
vijeća mjesnog odbora.
VII. TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA
Članak 48.
Sredstva za provedbu redovnih i prijevremenih izbora za članove vijeća mjesnog odbora
osiguravaju se u proračunu Općine Marčana.
Sredstvima za provedbu izbora za vijeće mjesnog odbora raspolaže Izborno povjerenstvo
za izbor članova vijeća mjesnog odbora, s trime da se isplate vrše iz proračuna Općine Marčana.
Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnog odbora ovlašteno je odrediti način
korištenja sredstava, provoditi nadzor nad njihovom raspodjelom i korištenjem te dodijeliti
potrebna sredstva biračkim odborima.
VIII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA
Članak 49.

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja može podnijeti politička stranka
koja je predlagatelj liste, dvije ili više političkih stranaka koje su predložile koalicijsku listu kao i
nositelj nezavisne liste.
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora mogu podnijeti samo one političke stranke
o čijim se kandidacijskim listama glasovalo na izborima, kao i nositelji nezavisnih lista o kojim
se glasovalo.
ukoliko je kandidacijsku listu predložilo više političkih stranaka, prigovor će se smatrati
pravovaljanim i kada ga je podnijela samo jedna politička stranka.
Političke stranke će na temelju svojih statuta odrediti tko se ima smatrati ovlaštenim
podnositeljem prigovora.
Nositelji nezavisnih lista prigovor podnose osobno.
Članak 50.
Prigovor se podnosi Općinskom izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati računajući od
isteka dana kada je izvršena radnja za koju je stavljen prigovor.
Općinsko izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati
od dana kad mu je dostavljen prigovor.
Članak 51.
Ako Općinsko izborno povjerenstvo, riješavajući po prigovoru utvrdi da je bilo
nepravilnosti koje su bitno utjecale na rezultate izbora, poništit će radnje u tom postupku i
odrediti da se te radnje ponove u roku koji mora osigurati održavanje izbora na dan za koji su
raspisani. Općinsko izborno povjerenstvo dužno je donjeti riješenje o prigovoru u roku od 48 sati
od dana kada mu je dostavljen prigovor.
Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji iz stavka 1. ovog članka ili ako
se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale na rezultat izbora, Općinsko
izborno povjerenstvo poništit će izbore i odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbori.
Članak 52.
Protiv rješenja Općinskog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je
nezadovoljan takvim rješenjem, ima pravo žalbe.
Žalba se podnosi Odboru za Statut, Poslovnik i druge opće akte Općinskog vijeća u roku
od 48 sati računajući od dana kada je primljeno pobijano rješenje.
Žalba se podnosi putem izbornog povjerenstva.
Odbor za Statut, Poslovnik i druge opće akte Općinskog vijeća dužan je donijeti odluku o
žalbi u roku od 48 sati od dana primitka žalbe.
Članak 53.
Podneseni prigovor odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju
obavljanje izbornih radnji koje su pdređene ovom Odlukom.
Članak 54.
Ako se u tijeku trajanja mandata člana vijeća utvrdi da pojedini njegov član u postupku
kandidiranja ili izbora nije ispunjavao koji od uvjeta za kandidiranje ili izbor propisanih ovom
Odlukom, Odbor za Statut, Poslovnik i druge opće akte Općinskog vijeća donijet će u roku od 30
dana od dana primitka prijedloga odluku, kojom će utvrditi prestanak njegova mandata.
Prijedlog za donošenje odluke Odbora za Statut, Poslovnik i druge opće akte Općinskog
vijeća iz stavka 1. ovog članka mogu dati politička stranka i nositelj nezavisne liste koji su
sudjelovali na izborima za vijeće mjesnog odbora.

Članak 55.
Na podneske i rješenja u postupku po odredbama ove glave ne plaćaju se pristojbe.
IX. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 56.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o pravilima za izbor članova
vijeća mjesnih odbora (“Službene novine Općine Marčana”, br. 2/2002) .
Članak 57.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine
Marčana”.
ZAVRŠNA ODREDBA IZ ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O PRAVILIMA ZA IZBOR VIJEĆA
MJESNIH ODBORA IZ SLUŽBENIH NOVINA OPĆINE MARČANA BR. 7/09.

Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine
Marčana”.

Odluka o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine
Marčana (“Službene novine Općine Marčana”, br. 12/21.)
Na temelju članka 31. stavka 2. i članka 35. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08.,
36/09., 150/11., 144/12 i 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15, 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 36.
točke 2. Statuta Općine Marčana (“Službene novine Općine Marčana”, br. 7/09., 2/13., 4/13 pročišćeni tekst i 3/21.), Općinsko vijeće Općine Marčana je na sjednici održanoj 22. prosinca
2021. godine, donijelo

ODLUKA
o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća
Općine Marčana
I.OPĆA ODREDBA
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za rad vijećnicima Općinskog vijeća Općine
Marčana (u daljnjem testu: vijećnici) za rad u Općinskom vijeću Općine Marčana ( u daljnjem
tekstu: Općinsko vijeće) i radnim tijelima Općinskog vijeća.
Ovom se Odlukom određuje i visina naknade za rad članovima radnih tijela Općinskog
vijeća koji nisu vijećnici u Općinskom vijeća, te naknada troškova vijećnicima i članovima
radnih tijela Općinskog vijeća.
II.VISINA NAKNADE VIJEĆNICIMA I ČLANOVIMA RADNIH TIJELA OPĆINSKOG
VIJEĆA
Članak 2.
Vijećnici za svoj rad u Općinskom vijeću i radnim tijelima Općinskog vijeća imaju pravo
na naknadu:
- vijećnici koji nisu članovi niti jednog radnog tijela Općinskog vijeća u iznosu od
300,00 kuna neto mjesečno,
- vijećnici koji su članovi jednog radnog tijela Općinskog vijeća u iznosu od 350,00
kuna neto mjesečno,
- vijećnici koji su članovi dva radna tijela Općinskog vijeća ili predsjednici jednog
radnog tijela Općinskog vijeća u iznosu od 400,00 kuna neto mjesečno,
- vijećnici koji su članovi tri radna tijela Općinskog vijeća ili predsjednici jednog
radnog tijela Općinskog vijeća i članovi još jednog radnog tijela Općinskog vijeća u
iznosu od 450,00 kuna neto mjesečno.
- vijećnici koji su članovi više od tri radna tijela Općinskog vijeća ili predsjednici dva
radna tijela Općinskog vijeća ili predsjednici jednog radnog tijela Općinskog vijeća i
članovi još najmanje dva radna tijela Općinskog vijeća u iznosu od 500,00 kuna neto
mjesečno.
Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka predsjednik i zamjenik predsjednika
Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu:
- predsjednik Općinskog vijeća u iznosu od 750,00 kuna mjesečno neto,
- zamjenik predsjednika Općinskog vijeća u iznosu od 600,00 kuna mjesečno neto.

Članak 3.
Članovi radnih tijela Općinskog vijeća koji nisu vijećnici imaju pravo na naknadu u
iznosu od 225,00 kuna neto za svako prisustvovanje sjednici radnog tijela.
Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, zaposleni u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Marčana ukoliko su imenovani za članove radnih tijela Općinskog vijeća nemaju pravo
na naknadu iz stavka 1. ovoga članka.
III.NAKNADA TROŠKOVA VIJEĆNICIMA I ČLANOVIMA RADNIH TIJELA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 4.
Vijećnici i članovi radnih tijela Općinskog vijeća vezano za svoj rad u tim tijelima osim
naknade iz članka 2. odnosno 3. ove Odluke imaju i pravo na:
1. naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju,
2. naknade troškova noćenja na službenom putovanju,
3. naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe,
4. dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu.
Prava na naknade i dnevnice iz stavka 1. ovog članka pripadaju vijećnicima i članovi
radnih tijela Općinskog vijeća u neto iznosu u visini neoporezivih iznosa koji su određeni
propisima o porezu na dohodak.
Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe pripada vijećnicima i
članovi radnih tijela Općinskog vijeća u svezi s prisustvovanjem sjednicama tijela Općine
Marčana na koje su pozvani za udaljenost od mjesta prebivališta ili rada do sjedišta Općine
Marčana ili drugog mjesta održavanja sjednice tijela Općine Marčana, i to u dolasku i povratku.
Ukoliko se u istome danu održava više međusobno vremenski povezanih sjednica tijela Općine
Marčana vijećnicima i članovima radnih tijela priznaju se troškovi samo jednog dolaska na
sjednice.
Naloge za službena putovanja iz stavka 1. ovog članka izdaje Načelnik Općine Marčana,
u suglasnosti s predsjednikom Općinskog vijeća.
Nalozi za korištenje privatnog automobila u službene svrhe radi dolaska na sjednice
Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća ne izdaju se posebno, već se dostavom poziva
za sjednicu navedenih tijela Općine Marčana smatra da je odobreno korištenje privatnog
automobila u svrhu dolaska na sjednicu tijela Općine Marčana.
Zaposleni u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marčana ukoliko su imenovani za
članove radnih tijela Općinskog vijeća svoja prava na naknadu troškova iz ovoga članka
ostvaruju u okviru svojih prava iz radnog odnosa.
III.OBRAČUN I ISPLATA NAKNADA
Članak 5.
Naknade iz članaka 2. i 3. ove Odluke, te naknada za korištenje privatnog automobila u
službene svrhe radi dolaska na sjednice tijela Općine Marčana iz članka 4. ove Odluke,
obračunavaju se i isplaćuju mjesečno, najkasnije do osmog dana u mjesecu za prethodni mjesec,
i to na žiro račune vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća.

Članak 6.
Izdaci za službena putovanja iz članka 4. stavka 1. ove Odluke (naknade prijevoznih
troškova na službenom putovanju, naknade troškova noćenja na službenom putovanju, naknade
za korištenje privatnog automobila u službene svrhe na službenom putovanju i dnevnice za
službena putovanja) obračunavaju se na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i
priloženih isprava kojima se sukladno propisima o porezu na dohodak dokazuju izdaci i drugi
podaci navedeni na putnom nalogu, te se ti izdaci za službena putovanja isplaćuju na žiro račun
vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća u roku od tri radna dana po dostavi takvog
naloga Načelniku Općine Marčana.
Ukoliko to vijećnik ili član radnog tijela Općinskog vijeća zatraži, isplaćuje mu se
predujam izdataka za službena putovanja iz prethodnog stavka, i to prije polaska na službeno
putovanje.
IV.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluci o naknadama troškova
vijećnicima, te članovima radnih tijela koje imenuju Općinsko vijeće i Načelnik Općine Marčana
(“Službene novine Općine Marčana”, br. 1/06., 4/07., 10/09., 2/10 – pročišćeni tekst i 8/11. i
15/17.)
Članak 8.
Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Općine Marčana”, a stupa na snagu 01.
siječnja 2022. godine.
Klasa: 022-05/21-01/14
Urbroj:2168/05-01-21-03
Marčana, 22.prosinca 2021.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARČANA
PREDSJEDNIK
Denis Diković,v.r.

Odluka o plaći i visini naknade za rad Općinskog načelnika i njegova zamjenika
(„Službene novine Općine Marčana“, br. 6/10., 8/11., 12/14. i 15/17.)

ODLUKU
o plaći i visini naknade za rad Općinskog načelnika i njegova zamjenika
(redakcijski pročišćeni tekst)
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se osnovica i koeficijenti za obračun plaće Načelnika Općine Marčana
(u daljnjem tekstu: Općinski načelnik) i zamjenika Općinskog načelnika koji dužnost obavljaju
profesionalno, kao i visina naknade za rad u slučaju da dužnosti na koje su izabrani obnašaju bez
zasnivanja radnog odnosa.
Ovom Odlukom uređuju se i druga pitanja vezana za ostvarivanje plaće odnosno naknade za rad i
drugih materijalnih prava dužnosnika iz stavka 1. ovog članka.

Članak 2.
Plaću dužnosnika iz članka 1. ove Odluke čini umnožak koeficijenta i osnovice za
obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.
Članak 3.
„Koeficijenti za obračun plaće dužnosnika iz članka 1. ove Odluke su slijedeći:
1. Općinski načelnik - 5,12,
2. zamjenik Općinskog načelnika – 3,72.
Osnovica za obračun plaće dužnosnika iz članka 1. ove Odluke iznosi 3.200,00 kuna
bruto.“
Članak 4. (Brisan)
(Brisanje članka 4. stupilo je na snagu 01. siječnja 2018. godine, “Službene novine Općine Marčana”, br.
15/17.)

Članak 5.
Ukoliko dužnosnici iz članka 1. ove Odluke dužnosti obnašaju bez zasnivanja radnog
odnosa, imaju pravo na naknadu za rad u mjesečnoj visini:
- Općinski načelnik u visini od 6.000,00 kuna bruto,
- zamjenik Općinskog načelnika u visini od 3.000,00 kuna bruto.
Ukoliko Općinskog načelnika u slučaju njegove duže odsutnosti ili drugih razloga
spriječenosti u obavljanju dužnosti, zamjenjuje njegov zamjenik iz stavka 1. ovoga članka, ima
za to vrijeme pravo na naknadu za rad u visini određenoj sukladno podstavku 1. stavka 1. ovoga
članka.
Dužnosnici iz stavka 1. ovoga članka, uz naknadu za rad određenu tim stavkom, imaju i
pravo na naknade troškova i dnevnice, i to:
1. naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju,
2. naknade troškova noćenja na službenom putovanju,
3. naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe,
4. dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu.
Prava na naknade i dnevnice iz stavka 3. ovog članka pripadaju dužnosnicima iz stavka 1.
ovoga članka u visini neoporezivih iznosa koji su određeni propisima o porezu na dohodak.

Članak 6.
Pojedinačna rješenja o visini plaće, odnosno naknade za rad dužnosnika iz članka 1. ove
Odluke, donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marčana.
Članak 7.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaći i drugim pravima iz
rada Općinskog načelnika i njegova zamjenika (“Službene novine Općine Marčana”, br. 9/2009)
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine
Marčana”.
ZAVRŠNA ODREDBA IZ ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O PLAĆI I VISINI NAKLNADE ZA
RAD OPĆINSKOG NAČELNIKA I NJEGOVA ZAMJENIKA OBJAVLJENE U “SLUŽBENIM
NOVINAMA OPĆINE MARČANA“, BR. 6/11. KOJA JE STUPILA NA SNAGU 31. PROSINCA 2011.
GODINE:

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine
Marčana”.
ZAVRŠNA ODREDBA IZ ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O PLAĆI I VISINI NAKLNADE ZA
RAD OPĆINSKOG NAČELNIKA I NJEGOVA ZAMJENIKA OBJAVLJENE U “SLUŽBENIM
NOVINAMA OPĆINE MARČANA“, BR. 12/14. KOJA JE STUPILA NA SNAGU 01. SIJEČNJA 2015.
GODINE:

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Općine
Marčana”, a primjenjuje se počevši od 01. siječnja 2015. godine.
ZAVRŠNA ODREDBA IZ ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O PLAĆI I VISINI NAKLNADE ZA
RAD OPĆINSKOG NAČELNIKA I NJEGOVA ZAMJENIKA OBJAVLJENE U “SLUŽBENIM
NOVINAMA OPĆINE MARČANA“, BR. 15/17. KOJA JE STUPILA NA SNAGU 01. SIJEČNJA 2018.
GODINE:

Članak 4.
Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Općine Marčana”, a stupa na snagu 01.
siječnja 2018. godine.

Odluka o porezu na potrošnju i porezu na kuće za odmor (“Službene novine Općine
Marčana”, br. 11/17.)
Na temelju članka 26. stavka 2. i članka 42. stavka 1. točke 2. i točke 3. Zakona o
lokalnim porezima (“Narodne novine”, broj 115/16.), te članka 36. točke 2. i članka 95. Statuta
Općine Marčana (“Službene novine Općine Marčana”, broj 7/09., 2/13. i 4/13 - pročišćeni tekst),
uz prethodnu suglasnost Skupštine Istarske županije Klasa:415-01/17-01/02, Urbroj.2163/101/4-17-3 od 24. srpnja 2017. godine, Općinsko vijeće Općine Marčana je na sjednici održanoj
28. rujna 2017. godine, donijelo

ODLUKU
o porezu na potrošnju i porezu na kuće za odmor
I. OPĆA ODREDBA
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju se:
1. za potrebe plaćanja poreza na potrošnju, visina stope poreza na potrošnju i nadležno
porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza,
2. za potrebe plaćanja poreza na kuće za odmor, visinu poreza na kuće za odmor, a ovisno o
mjestu, starosti, stanju infrastrukture te drugim okolnostima bitnim za korištenje kuće za odmor,
i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza
II. POREZ NA POTROŠNJU
Članak 2.
Porez za potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića),
prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.
Članak 3.
Poslove utvrđivanja i naplate poreza na potrošnju, za Općinu Marčana obavlja Istarska
županija putem svog nadležnog upravnog tijela.
Članak 4.
Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge
za prodaju pića koja je obavljena na području Općine Marčana.
Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim
objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.
Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.
Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje iz stavka 3. ovoga članka
porezni obveznik iskazuje na Obrascu PP-MI-PO, koji je sastavni dio Zakona o lokalnim
porezima, i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec Upravnom odjelu za proračun
i financije Istarske županije pojedinačno za svaki poslovni prostor.
Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za
prethodni mjesec.
Članak 5.
Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Porez na potrošnju prihod je Općine Marčana ako je prodaja pića obavljena na njezinom
području.
III. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR
Članak 6.
Kuća za odmor je svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili
sezonski.
Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj
poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.
Članak 7.
Porez na kuće za odmor iz ove Odluke plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici
kuća za odmor na području Općine Marčana.
Članak 8.
Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, te po jednom četvornom metru korisne
površine kuće za odmor godišnje iznosi:
a) 15,00 kuna u prvoj zoni koja obuhvaća:
- građevinska područja tri izdvojena dijela naselja Šegotići (Duga uvala 1, Duga uvala 2
i Duga uvala 3) i izdvojeno građevinsko područje gospodarske ugostiteljsko – turističke
namjene unutar planiranog obuhvata UPU Duga uvala,
- dva izdvojena dijela naselja Krnica (oba Krnički porat- dio) i jedno građevinsko
područje izdvojenog dijela naselja Rakalj (Krnički porat-dio), svi unutar planiranog obuhvata
UPU Krnički porat,
- izdvojeno građevinsko područje gospodarske ugostiteljsko – turističke Krnički porat;
b) 14,00 kuna u drugoj zoni koja obuhvaća:
- građevinska područja naselja (bez izdvojenih dijelova tih naselja) Kavran, Krnica,
Loborika, Marčana, Pavičini, Peruški-Išići, Rakalj i Šegotići,
- građevinska područja izdvojenih dijelova naselja Krnica: Raskriž, Suhača i Laništa,
- građevinska područja izdvojenih dijelova naselja Rakalj: Štrnina, Sv. Mikula, Prnaž,
Krase (dva dijela) i Krčina (tri dijela),
- izdvojeno građevinsko područje gospodarske ugostiteljsko – turističke namjene unutar
planiranog obuhvata UPU Turističkog punkta Peruški;
- pojas kopna izvan građevinskih područja naselja u širini od 100 m od obalne crte mora;
c) 13,00 kuna u trećoj zoni koja obuhvaća:
- građevinska područja naselja (bez izdvojenih dijelova tih naselja): Cokuni - Cveki,
Divšići, Hreljići, Kujići, Mali Vareški - Jovići, Mutvoran, Pinezići, Prodol i Veliki Vareški,
- građevinsko područje izdvojenog dijela naselja Hreljići: Sv. Marija od Zdravlja,
- građevinska područja izdvojenih dijelova naselja Loborika: Radeki Polje, Radeki
Glavica (dva dijela), Stancija Peličeti, Stancija Žmak i Stancija Kampi,
- građevinska područja izdvojenih dijelova naselja Kujići: Manjadvorci (dva dijela) i
Prdajci (dio),
- građevinska područja izdvojenih dijelova naselja Marčana: Čalićevi dvori, Vidasovi
dvori, Galantovi dvori (tri dijela), Šantini dvori, Drakarovi dvori, Pavini dvori (dva dijela) i
Stancija Karbunera,
- građevinsko područje izdvojenog dijela naselja Pinezići: Stancija Zenzerović,
- građevinsko područje izdvojenog dijela naselja Prodol: Prodol Bivio (dva dijela);

- građevinska područja naselja (bez izdvojenih dijelova tih naselja): Belavići, Bratulići,
Filipana, Orbanići i Šarići,
- građevinsko područje izdvojenog dijela naselja Belavići: Jukići,
- građevinsko područje izdvojenog dijela naselja Hreljići: Biletići,
- građevinsko područje izdvojenog dijela naselja Filipana: Taškerovi dvori,
- građevinska područja izdvojenih dijelova naselja Divšići: Cetinići-Matelići, Negričani
(dva dijela), Kužinići, Stancija Celija (dva dijela), Boduleri i Frlini,
- građevinsko područje izdvojenog dijela naselja Mali Vareški: Verlići,
- građevinsko područje izdvojenog dijela naselja Krnica: Kumparička,
- građevinska područja izdvojenih dijelova naselja Marčana: Tronovi dvori (dva dijela,
Kavrančevi dvori (dva dijela), Kabolovi dvori (dva dijela), Catela (dva dijela),
- građevinska područja izdvojenih dijelova naselja Orbanići: Kuftići i Butkovići (dio),
- građevinsko područje izdvojenog dijela naselja Peruški: Marusi, Stancija Peruško,
- građevinska područja izdvojenih dijelova naselja Prodol: Stara Stancija (dva dijela),
- građevinsko područje izdvojenog dijela naselja Rakalj: Prisedi,
- građevinsko područje izdvojenog dijela naselja Šarići: Krvavići,
- prostor izvan građevinskih područja naselja u zaštićenom obalnom području mora
utvrđenim sukladno posebnom propisu, osim dijela obuhvaćenog u točki b) ovoga članka;
d) 12,00 kuna u četvrtoj zoni koja obuhvaća:
- ostala građevinska područja izdvojenih dijelova naselja koja nisu obuhvaćena u
točkama a). do c). ovoga stavka,
- prostor izvan građevinskih područja naselja i izvan zaštićenog obalnog područja mora u
k.o. Rakalj, k.o. Krnica i k.o. Kavran koji je udaljen do 3 kilometra od obalne crte mora,
- prostor izvan građevinskih područja naselja u k.o. Loborika i k.o. Valtura;
e) 10,00 kuna u petoj zoni koja obuhvaća ostalo područje Općine Marčana koje nije
obuhvaćeno u točkama a) do d) ovoga članka.
Članak 9.
Porez na kuće za odmor utvrđen sukladno odredbama iz članka 8. ove Odluke umanjuje
se temeljem starosti zgrade:
- za 3,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor izgrađene
prije 15. veljače 1968. godine,
- za 5,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor za kuće za
odmor starije od 100 godina.
Ukoliko su dogradnje ili nadogradnje zgrada iz stavka 1. ovoga članka učinjene nakon
15. veljače 1968. godine, za taj dio zgrade nema se pravo na umanjenje poreza na kuće za odmor
s osnova starosti zgrade.
Ukoliko su dogradnje ili nadogradnje zgrada iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka nisu
starije od 100 godina, ali su učinjene prije 15. veljače 1968. godine, porez na kuće za odmor za
taj dio zgrade umanjuje se primjenom odredbi stavka 1. podstavka 1. ovoga članka.
Članak 10.
Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog
ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti.
Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima
smješteni prognanici i izbjeglice.
Porez na kuće za odmor ne plaća se na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece u dobi do 15 godina.

Članak 11.
Poslove utvrđivanja i naplate poreza na kuće za odmor za Općinu Marčana obavlja
Istarska županija putem svog nadležnog upravnog tijela.
Članak 12.
Obveznik poreza na kuće za odmor mora nadležnom upravnom tijelu Istarske županije
dostaviti podatke o kući za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalazi taj objekt te korisnu
površinu, kao i podatke o poreznom obvezniku.
Podatke iz stavka 1. ovoga članka treba dostaviti do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje
porez na kuće za odmor.
Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o
utvrđivanju toga poreza.
IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima (“Službene
novine Općine Marčana”, broj 6/01., 10/01., 2/03., 5/03., 9/04., 6/06. i 2/07.)
Postupci u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju i poreza na kuće za
odmor započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se prema odredbama Odluke o
općinskim porezima (“Službene novine Općine Marčana”, broj 6/01., 10/01., 2/03., 5/03., 9/04.,
6/06. i 2/07.)
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Općine
Marčana“.
Klasa:410-03/17-01/01
Urbroj:2168/05-01-17-04
Marčana, 28. rujna 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARČANA
PREDSJEDNIK
Denis Diković,v.r

Odluka o visini stope prireza porezu na dohodak (“Službene novine Općine Marčana”, br.
9/17. i “Narodne novine”, br. 74/17.)
Na temelju članka 42. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnim porezima (“Narodne novine”,
broj 115/16.), te članka 36. točke 2. i članka 95. Statuta Općine Marčana (“Službene novine
Općine Marčana”, broj 7/09., 2/13. i 4/13 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Marčana
je na sjednici održanoj 30. lipnja 2017. godine, donijelo

ODLUKU
o visini stope prireza porezu na dohodak
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina stope prireza porezu na dohodak.
Članak 2.
Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište ili
uobičajeno boravište na području Općine Marčana.
Članak 3.
Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%.
Članak 4.
Poslove u svezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja
Ministarstvo financija, Porezna uprava.
Članak 5.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o prirezu porezu na dohodak
(„Narodne novine“, broj 90/01. i „Službene novine Općine Marčana”, broj 6/01.).
Članak 6.
Ova Odluka objavit će se u “Narodnim novinama”, a stupa na snagu prvoga dana u
mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljena u “Narodnim novinama”.
Ova Odluka objavit će se prije njezina stupanja na snagu i u “Službenim novinama
Općine Marčana”.
Klasa:410-03/17-01/02
Urbroj:2168/05-01-17-03
Marčana, 30. lipnja 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARČANA
PREDSJEDNIK
Denis Diković,v.r.

Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu
(“Službene novine Općine Marčana”, br. 2/19.)
Na temelju članka 57. stavka 3. Zakona o porezu na dohodak (“Narodne novine” br.
115/16. i 106/18.), članka 2. Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i
organiziranja smještaja u turizmu (“Narodne novine” br. 1/19.) i članka 36. točke 2. Statuta
Općine Marčana (“Službene novine Općine Marčana”, br. 7/09., 2/13. i 4/13 - pročišćeni tekst),
Općinsko vijeće Općine Marčana, na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2019. godine, donosi

ODLUKU
o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu
Članak 1.
(1)Ovom se Odlukom propisuje visina paušalnog poreza na dohodak po krevetu,
smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp odmorištu te smještajnoj jedinici u objektu za
robinzonski smještaj koji se nalaze na području Općine Marčana, koji se primjenjuje na porezne
obveznike iz članka 7. Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i
organiziranja smještaja u turizmu koji djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu obavljaju
na području Općine Marčana.
(2) Ova se Odluka primjenjuje za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na
području Općine Marčana neovisno o prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog
obveznika.
Članak 2.
(1)Visina paušalnog poreza na dohodak po krevetu na području Općine Marčana iznosi
210,00 kuna.
(2)Visina paušalnog poreza na dohodak po jednoj smještajnoj jedinici u kampu i/ili
kamp odmorištu te po jednoj smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području
Općine Marčana iznosi 245,00 kuna.
Članak 3.
Ova Odluka dostavlja se Ministarstvu financija, Poreznoj upravi u roku od osam dana od
dana njezina donošenja radi objave na mrežnim stranicama Porezne uprave.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Marčana”.
Klasa: 410-14/19-01/01
Ubroj: 2168/05-01-19-03
Marčana, 30. siječnja 2019.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARČANA
PREDSJEDNIK
Denis Diković,v.r.

Odluka o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanje prava građenja i
davanje u zakup građevinskog zemljišta ("Službene novine Grada Pule”, br. 3A/97. i
“Službene novine Općine Marčana”, br. 4/06. i 7/09.)

ODLUKA
o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanje prava
građenja i davanje u zakup građevinskog zemljišta
Redakcijski pročišćeni tekst
I UVODNA ODREDBA
Članaka 1.
Ovom se Odlukom propisuju uvjeti i postupak natječaja za prodaju nekretnina i
osnivanje prava građenja na nekretninama, te za davanje u zakup građevinskog zemljišta u
vlasništvu Općine Marčana.
Pod nekretninama za prodaju smatra se:
-građevinsko zemljište,
-stambene i poslovne zgrade,
-posebni dijelovi stambenih i poslovnih zgrada,
-suvlasnički dijelovi građevinskog neizgrađenog zemljišta za poljoprivrednu obradu
ili za smještaj objekata za koje nije potrebna građevna dozvola.
II UVJETI NATJEČAJA
Članak 2.
Pod uvjetima natječaja smatraju se uvjeti pod kojima neka osoba može, odnosno bez
kojih ne može biti ponuditelj za kupnju nekretnine, za osnivanje prava građenja na nekretnini ili
za zakup građevinskog zemljišta.
Članak 3.
U postupku provedbe natječaja najprije se utvrđuje koje ponude ispunjavaju opće i
posebne uvjete natječaja, polazeći od općih propisa (opći uvjeti) te posebnih odredba natječaja
(posebni uvjeti).
Članak 4.
Ponude koje ne ispunjavaju uvjete u smislu članka 3. ove Odluke, odbacit će se kao
nevaljane, a u nastavku postupka razmatrat će se samo ponude za koje je utvrđeno da ispunjavaju
uvjete iz natječaja.
Članak 5.
Kao najpovoljnija ponuda utvrdit će se ona ponuda kojom se ispunjavaju opći i posebni
uvjeti iz natječaja, te kojom se ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene, naknade ili zakupnine.
Članak 6.
Pravo kupnje nekretnine, osnivanja prava građenja ili zakupa temeljem najpovoljnije
ponude utvrđene u smislu članka 5. ove Odluke ograničeno je prvenstvenim pravom u slučaju
kada je to predviđeno zakonom ili drugim propisom.
Osobe koje ostvaruju prvenstveno pravo dužne su sudjelovati u postupku natječaja.

III POSTUPAK NATJEČAJA
Članak 7.
Natječaj se može provesti na dva načina:
a)
javnim nadmetanjem
b)
prikupljanjem pisanih ponuda
Javno nadmetanje je postupak u kojem se ponuditelji usmeno nadmeću u visini ponude.
Prikupljanje pisanih ponuda je postupak u kojemu ponuditelji svoje ponude dostavljaju
pismenom obliku u zatvorenim omotnicama.
Članak 8.
Odluku o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina i osnivanje prava građenja donosi
tijelo nadležno za raspolaganje nekretninom.
Odluku o raspisivanju natječaja za davanje nekretnina iz ove Odluke u zakup donosi
Općinski načelnik.
Temeljem odluka iz stavka 1. i 2. ovoga članka natječaj raspisuje Jedinstveni upravni
odjel Općine Marčana.
Članak 9.
Natječaj se objavljuje u dnevnom listu „Glasa Istre“ i na oglasnoj ploči upravnog tijela
Općine nadležnog za poslove pripreme nekretnina.
Objava natječaja na dnevnom listu „Glasa Istre“ mora biti vremenski najkasnija i dan te
objave smatra se danom objave natječaja.
Članak 10.
Natječaj za kupnju nekretnine, osnivanje prava, građenje ili davanje u zakup građevinskog
zemljišta sadrži:
1. oznaka nekretnine (katastarska čestica, katastarska općina, površina, mjesto gdje se
nekretnina nalazi te ostale podatke bitne za pobližu oznaku nekretnine),
2. postojanje prvenstvenog prava,
3. vrijeme trajanja prava građenja,
4. vrijeme trajanja zakupa,
5. početni iznos kupoprodajne cijene, naknade ili zakupnine,
6. rok, način i mjesto dostave prijave (kod javnog nadmetanja), odnosno ponude (za
prikupljanje pisanih ponuda),
7. mjesto i vrijeme javnog nadmetanja odnosno otvaranja pisanih ponuda.
Članak 11.
Elemente natječaja u smislu članka 10. ove Odluke utvrđuje tijelo nadležno za
raspolaganje nekretninom odnosno njezino davanje u zakup prilikom donošenja odluke iz članka
8. ove Odluke.
Tijelo nadležno za raspolaganje nekretninom mora kod prodaje nekretnina odrediti
početnu cijenu najmanje u iznosu procjenjene tržišne cijene od strane ovlaštenog sudskog
vještaka. U slučaju da nekretnina ne bude prodana na natječaju za kupnju nekretnine, na svakom
idućem natječaju početna cijena može se smanjiti za po 10%.
Tijelo nadležno za raspolaganje nekretninom može kod prodaje nekretnina jamčevinu
odrediti u visini od najmanje 10% do najviše 30% početne kupoprodajne cijene.
Tijelo nadležno za raspolaganje nekretninom može kod prodaje nekretnina u uvjetima
javnog natječaja utvrditi da se nakon donošenja odluke o prihvatu ponuda kupcu može, na

njegovu zamolbu odobriti odgoda plaćanja kupoprodajne cijene do 60 dana, i to pod slijedećim
uvjetima:
- da se obveže na plaćanje zakonske zatezne kamate za razdoblje od isteka roka za
plaćanje po ugovoru o prodaji i dana plaćanja,
- da u roku plaćanja po ugovoru o prodaji plati dodatno jamstvo u visini zakonske
zatezne kamate za odobreno vrijeme odgode plaćanja, koje jamstvo gubi zajedno s
jamčevinom po natječaju u slučaju da ne plati u roku kupoprodajnu cijenu.
Odluku o odobravanju odgode plaćanja iz prethodnog stavka za Općinu Marčana donosi
Načelnik Općine Marčana.”
Članak 12.
Natječaj provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.
Povjerenstvo čine predsjednik i dva člana, te njihovi zamjenici, koje imenuje Općinsko
vijeće Općine Marčana na vrijeme od četiri godine.
Predsjedniku i članovima Povjerenstva, odnosno njihovim zamjenicima pripada
naknada za rad u Povjerenstvu, sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.
Javno nadmetanje
Članak 13.
Javno nadmetanje vodi Povjerenstvo za provedbu natječaja na način da na mjestu i u
vrijeme određenom objavljenim natječajem, uvodno otvara nadmetanje i zaprima prijave,
utvrđuje koji ponuditelji ispunjavaju uvjete iz natječaja, te u tome smislu donosi odgovarajuću
odluku koju odmah objavljuje.
Valjanost prijave dokazuje ponuditelj prilaganjem uplatnice o uplaćenoj jamčevini i
dokazom o državljanstvu odnosno registraciji pravne osobe.
O tijeku usmenog nadmetanja zapisnik potpisuju nazočni članovi Povjerenstva i
zapisničar, te nazočni ponuditelji.
Članak 14.
Usmeno nadmetanje provodi se povećanjem usmene ponude.
Najmanji iznos povećanja usmene ponude za kupoprodajnu cijenu nekretnine iznosi 2
% početne cijene, odnosno za mjesečnu naknadu za pravo građenja iznosi 10% početne mjesečne
naknade.
Usmeno nadmetanje okončat će se po isteku dvije minute od davanja najpovoljnije
ponude.
Ako se za usmeno nadmetanje za pojedinu nekretninu prijavi samo jedan ponuditelj, a
ispunjava uvjete iz natječaja, Povjerenstvo utvrđuje njegovu ponudu u početnoj visini kao
najpovoljniju.
Članak 15.
Po okončanju nadmetanja Povjerenstvo utvrđuje koja se ponuda smatra najpovoljnija,
te takvo utvrđivanje unosi u zapisnik.
Nakon utvrđivanja najpovoljnije ponude Povjerenstvo utvrđuje da li neki od nazočnih
ponuditelja želi ostvariti sve prvenstveno pravo iz članka 6. ove Odluke, prihvatom najviše
postignute cijene odnosno naknade.
Ako ponuditelj koji dokaže da ostvaruje prvenstveno pravo iskaže da to pravo želi
ostvariti, njegova izjava unosi se u zapisnik, a takvu izjavu ponuditelj potpisuje.

Zapisnik o provedenom nadmetanju s prijedlogom ponude za koju smatra da je
potrebno prihvatiti, Povjerenstvo dostavlja tijelu nadležnom za raspolaganje nekretninom,
odnosno Općinskom načelniku u svezi zakupa nekretnina.
Članak 16.
Tijelo nadležno za raspolaganje nekretninom donosi odluku o prihvatu ponudu i
sklapanju ugovora o kupoprodaji odnosno osnivanju građenja, na temelju koje odluke ugovor o
kupoprodaji odnosno osnivanju prava građenja sklapa Općinski načelnik.
Odluku o prihvatu ponude za zakup nekretnine iz ove Odluke donosi Općinski načelnik,
koji i sklapa ugovor o zakupu.
Prikupljanje pisanih ponuda
Članak 17.
Prikupljanje pisanih ponuda provodi se dostavom takvih ponuda putem pošte ili predajom
pisarnici Općine Marčana, u zatvorenoj omotnici uz naznaku „NE OTVARAJ – PONUDA ZA
NATJEČAJ“.
Pisana ponuda obvezatno sadrži:
1.
ime i prezime odnosno naziv ponuditelja, s naznakom prebivališta ili boravišta,
odnosno sjedišta,
oznaku nekretnine,
2.
3.
ponuđenu cijenu, naknade ili zakupnine.
Uz ponudu prilaže se:
1.
dokaz o državljanstvu ili registraciji,
2.
dokaz o uplaćenoj jamčevini,
3.
ovlaštenje odnosno punomoć (za ovlaštene predstavnike odnosno
opunomoćenike),
4.
dokaz o prvenstvenom pravu iz članka 6. ove Odluke (za osobe koje takvo pravo
žele ostvariti).
Članak 18.
Otvaranje i razmatranje prispjelih i pisanih ponuda provodi Povjerenstvo za provedbu
natječaja na mjestu i u vrijeme određenom objavljenim natječajem, na način da uvodno utvrdi
koliko je pisanih ponuda zaprimljeno i koji su ponuditelji nazočni.
O tijeku sjednice Povjerenstva vodi se zapisnik.
Po okončanju sjednice zapisnik potpisuje nazočni članovi Povjerenstva i zapisničar, te
nazočni ponuditelji.
Nakon otvaranja svake omotnice Povjerenstvo upoznaje nazočne ponuditelje s
sadržajem ponude.
Zakašnjele i nepotpune Povjerenstvo neće uzeti u raspravljanje već će odmah zapisnički
utvrditi njihovu nevaljanost i donijeti odluku o njihovu odbacivanju.
Valjanje ponude Povjerenstvo razmatra usporedbom ponuđenih cijena ili naknada, te
zapisnički utvrđuje koju ponudu smatra najpovoljnijom.
Ako je za iste nekretnine prispjele više valjanih najpovoljnijih ponuda raznih
ponuditelja koje su istovjetne glede ponuđene visine cijene, naknade ili zakupnine.
Povjerenstvo će usmenim nadmetanjem između takvih ponuditelj utvrditi koja je ponuda
povoljnija.

Ako su takvi ponuditelji nazočni sjednici usmeno nadmetanje provesti će se odmah po
otvaranju svih prispjelih ponuda.
U slučaju izostanka kojeg ponuditelj s valjanom istovjetnom ponudom, usmeno
nadmetanje provesti će Povjerenstvo u vrijeme i na mjestu koje će naknadno odrediti, te o tome
obavijestiti sve ponuditelje sa valjanom istovjetnom ponudom.
Članak 19.
Po okončanju postupka utvrđivanja najpovoljnijih ponuda, Povjerenstvo će pristupiti
utvrđivanju koji od nazočnih ponuditelja želi ostvariti prvenstveno pravo iz članka 6. ove Odluke
uz prihvat najviše postignute cijene, naknade ili zakupnine.
Ako ponuditelj za kojeg se prema i prispjeloj ponudi utvrdi da ima osnova za
ostvarivanje prvenstvenog prava, nije nazočan otvaranju ponuda, Povjerenstvo će takvog
ponuditelja pismenim putem pozvati da pristupi kod Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Marčana radi upoznavanja s najvišom postignutom cijenom, naknadom ili zakupninom i
zaprimanje izjave o eventualnom ostvarivanju prvenstvenog prava uz prihvat najviše postignute
cijene, naknade ili zakupnine.
Članak 20.
Po okončanju postupka natječaja, zapisnik o provedenom natječaju s prijedlogom
ponude za koju se smatra da je potrebno prihvatiti, Povjerenstvo dostavlja nadležnom tijelu koje
zatim donosi odluku u smislu članka 16. ove Odluke.
Članak 21.
Ponuditelji koji nakon donošenja odluke iz članka 16. ove Odluke i prihvatu njihove
ponude odustanu od sklapanja ugovora ili ne pristupe roku određenom za sklapanje ugovora,
gube pravo na povrat uplaćene jamčevine, a nekretnina će se ponovno izložiti natječaju ili
ponuditi slijedećem ponuditelju s najpovoljnijom ponudom.
Ponuditelji kojima su ponude utvrđene kao nevaljane uli nepovoljne, uplaćena
jamčevina vratit će se u roku od pet dana od donošenja odluke iz članka 16. ove Odluke,
uplaćena jamčevina ili zaprimanja izjave o odustajanju od ponude.
Članak 22.
Davanje u zakupu građevinskog zemljišta provodi se isključivo prikupljanjem pisanih
ponuda, na način propisan odredbama ove Odluke.
Ako za davanje u zakup građevinskog zemljišta ne postoji iskazan interes više osoba, niti
se objektivno takav interes očekuje, Općinski načelnik može takvo zemljište dati na privremenu
uporabu na rok do jedne godine neposrednom pogodbom.
IV PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 23.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gospodarenju nekretninama
(„Službene novine“ br.1/96).
Članka 24.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Službenim novinama
Grada Pule“.
_____________________________________________________________________________
ZAVRŠNA ODREDBA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UVJETIMA I
POSTUPKU NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA, OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA I

DAVANJE U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ SLUŽBENIH NOVINA OPĆINE
MARČANA BROJ 4/06.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine
Marčane”.
_____________________________________________________________________________
ZAVRŠNA ODREDBA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UVJETIMA I
POSTUPKU NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA, OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA I
DAVANJE U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ SLUŽBENIH NOVINA OPĆINE
MARČANA BROJ 7/09.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine
Marčane”.

Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora (“Službene novine Grada Pule”, br.
15A/97. i “Službene novine Općine Marčana”, br. 7/09. i 4/20.)

ODLUKA
o davanju u zakup poslovnog prostora
Redakcijski pročišćen tekst
I OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i postupak natječaja za davanje u zakup poslovnog
prostora s pravom vlasništva, raspolaganja ili korištenja Općine Marčana, te međusobna prava i
obveze zakupodavaca i zakupnika.
Članak. 2
Poslovnim prostorom sukladno Zakonu o zakupu poslovnog prostora, smatraju se
poslovna zgrada, poslovna prostorija, garaža i garažno mjesto.
II UVIJETI NATJEČAJA
Članaka 3.
Pod uvjetima natječaja smatraju se uvjeti pod kojima osoba može, odnosno ne može
biti ponuditelj za zakup poslovnog prostora.
Članak 4.
U postupku provedbe natječaja najprije se utvrđuje koji ponuditelj svojim ponudama
ispunjava opće i posebne uvjete natječaja, polazeći od općih propisa (opći uvjeti) te posebnim
odredbama natječaja (posebni uvjeti).
Ponude koje ne ispunjavaju uvjete iz stavaka 1. ovog članka, odbacit će se kao
nevaljane.
Članak 5.
Kao najpovoljnija ponuda utvrdit će se ona ponuda kojom se ispunjavaju opći i posebni
uvjeti natječaja, te kojom se ponudi najviša zakupnina.
Članak 6.
Pravo na zasnivanje zakupa temeljem najpovoljnije ponude utvrđene u smislu članka 25.
ove Odluke ograničeno je prvenstvenim pravom zakupa u slučaju kada je to predviđeno
zakonom ili drugim propisom.
Osobe koje ostvaruju prvenstveno pravo moraju sudjelovati i udovoljavati uvjetima
natječaja.
Članak. 7
U poslovnim prostorima kojima je raniji zastupnik izvršio ulaganja, vrijednost učinjenih
ulaganja utvrđuje se vještačenjem prije donošenja Odluke o raspisivanju natječaja.

Visina naknade prijašnjem zastupniku utvrđuje se kao poseban uvjet natječaja za taj
poslovni prostor i čini iznos jamčevine, odnosno unaprijed plaćene zakupnine za sve ponuditelje
osim prijašnjem zakupniku.
III POSTUPAK NATJEČAJA
Članak 8.
Natječaj se može provesti na dva načina:
a) usmenim nadmetanjem
b) prikupljanjem pisanih ponuda
Usmeno nadmetanje je postupak u kojem se ponuditelji usmeno nadmeću u visini ponude.
Prikupljanje pisanih ponuda je postupak u kojem ponuditelji svoje ponude dostavljaju u
pisanom obliku u zatvorenim omotnicama.
Članak 9.
Odluku o raspisivanju natječaja donosi Općinski načelnik.
Temeljem Odluke iz ustava 1. ovog članka natječaj raspisuje Jedinstveni upravni odjel
Općine Marčana.
Članak 10.
Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku i na oglasnoj ploči nadležnog upravnog tijela.
Objava natječaja u dnevnom tisku mora biti vremenski najkasnija i dan te objave smatra
se danom objave natječaja.
Članak 11.
Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora sadrži:
1. podatke o poslovnom prostoru (adresa, površina, te ostale podatke za pobližu oznaku
poslovnog prostora),
2. postojanje poslovnog prava,
3. djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru,
4. vrijeme trajanja zakupa,
5. početni iznos mjesečne zakupnine,
6. iznos jamčevine, rok i način plaćanja,
7. rok za sklapanje ugovora,
8. rok i način plaćanja zakupnine,
9. rok, način i mjesto dostave prijave (kod usmenog nadmetanja), odnosno ponude (za
prikupljanje pisanih ponuda),
10. mjesto i vrijeme usmenog nadmetanja, odnosno otvaranja pisanih ponuda.
Članak 12.
Elemente natječaja u smislu članka 11. ove Odluke utvrđuje Općinski načelnik prilikom
donošenja odluke iz članka 9. stavka 1. ove Odluke, na prijedlog nadležnog upravnog tijela.
Članak 13.
Natječaj provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.
Povjerenstvo čine predsjednik i dva člana, te njihovi zamjenici, koje imenuje Općinski
načelnik na vrijeme od četiri godine.
Usmeno nadmetanje

Članak 14.
Usmeno nadmetanje vodi Povjerenstvo za provedbu natječaja na način d ana mjestu i u
vrijeme određenom objavljenim natječajem, uvodno otvara nadmetanje i zaprima prijave,
utvrđuje koji ponuditelji ispunjavaju uvjete iz natječaja, te u tome smislu donosi odgovarajuću
odluku koju odmah objavljuje.
Valjanost prijave dokazuje ponuditelj prilaganjem uplatnice o uplaćenoj i dokazom o
državljanstvu, odnosno registraciji pravne osobe.
O tijeku usmenog nadmetanja vodi se zapisnik.
Po okončanju nadmetanja zapisnik potpisuju nazočni članovi Povjerenstva i zapisničar,
te nazočni ponuditelji.
Članak 15.
Usmeno nadmetanje provodi se povećanjem usmene ponude.
Najmanji iznos povećanja usmene ponude za zakup iznosi 10% početne mjesečne
zakupnine.
Usmeno nadmetanje okončat će se po isteku dvije minute od davanja najpovoljnije
ponude.
Ako se za usmeno nadmetanje za pojedini poslovni prostor prijavi samo jedan
ponuditelj, a ispunjava uvjete iz natječaja, Povjerenstvo utvrđuje njegovu ponudu početnoj visini
kao najpovoljniju.
Članak 16.
Po okončanju nadmetanja Povjerenstvo utvrđuje koja se ponuda smatra najpovoljnijom,
te takvo utvrđenje unosi u zapisnik.
Nakon utvrđenja najpovoljnije ponude Povjerenstvo utvrđuje da li neki od nazočnih
ponuditelja želi ostvariti svoje prvenstveno pravo iz članka 6. ove Odluke.
Ako ponuditelj koji se dokaže da ostvaruje prvenstveno pravo, iskaže da to pravo želi
ostvariti, njegova izjava unosi se u zapisnik, a takvu izjavu ponuditelj potpisuje.
Zapisnik o provedenom nadmetanju, s prijedlogom ponude za koju smatra da je
potrebno prihvatiti, Povjerenstvo dostavlja Općinskom načelniku.
Članak 17.
Općinski načelnik donosi odluku o prihvatu ponude i sakupljanju ugovora o zakupu
poslovnog prostora.
Prikupljanje pisanih ponuda
Članak 18.
Prikupljanje pisanih ponuda provodi se dostavom takvih ponuda putem pošte ili
predajom u nadležnoj kancelariji (pisarnici) Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marčana, u
zatvorenoj omotnici uz naznaku „NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ“.
Pisana ponuda obavezno sadrži
1. ime i prezime odnosno naziv ponuditelja, s naznakom prebivališta ili boravišta, odnosno
sjedišta,
2. oznaku poslovnog prostora,
3. ponuđenu mjesečnu zakupninu,
Uz ponudu prilaže se:
1. dokaz o državljanstvu ili registraciji,
2. dokaz o uplaćenoj jamčevini,
3. ovlaštenje, odnosno punomoć (za ovlaštene predstavnike, odnosno opunomoćnike),

4.

dokaz o prvenstvenom pravu osoba iz članka 6. ove Odluke (za osobe koje takvo pravo
žele ostvariti)

Članak 19.
Otvaranje i razmatranje prispjelih ponuda provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja
na mjestu i u vrijeme određenom objavljenim natječajem, na način da uvodno utvrdi koliko je
pisanih ponuda zaprimljeno i koji su ponuditelji nazočni.
O tijeku sjednice Povjerenstva vodi se zapisnik.
Po okončanju sjednice zapisnik potpisuju nazočni članovi Povjerenstva i zapisničar, te
nazočni ponuditelji.
Nakon otvaranja svake omotnice Povjerenstvo upoznaje nazočne ponuditelje s
sadržajem ponude.
Zakašnjele i nepotpune ponude Povjerenstvo neće uzeti u raspravljanje već će odmah
zapisnički utvrditi nevaljanost i donijeti odluku o njihovu odbacivanju.
Valjane ponude Povjerenstvo razmatra usporedbom ponuđenih zakupnina te zapisnički
utvrđuje koju ponudu smatra najpovoljnijom.
Ako je za iste nekretnine prispjelo više valjanih najpovoljnijih ponuda raznih
ponuditelja koje su istovjetne glede ponuđene visine zakupnine, Povjerenstvo će usmenim
nadmetanjem između takvih ponuditelja utvrditi koja je ponuda najpovoljnija.
Ako su takvi ponuditelji nazočni sjednici usmeno nadmetanje provest će se odmah po
otvaranju prispjelih ponuda.
U slučaju izostanaka kojeg ponuditelja s valjanom istovjetnom ponudom, usmeno
nadmetanje provest će Povjerenstvo u vrijeme i na mjestu koje će naknadno odrediti, te o tome
obavijestiti sve ponuditelje sa valjanom istovjetnom ponudom.
Članak 20.
Po okončanju postupka utvrđivanja najpovoljnijih ponuda, Povjerenstvo će pristupiti
utvrđivanju koji od nazočnih ponuditelja želi ostvariti prvenstveno pravo iz članka 6. ove
Odluke, uz prihvat najviše postignute zakupnine.
Ako ponuditelj za kojega se prema prispjeloj ponudi utvrdi da ima osnova za
ostvarivanje prvenstvenog prava, nije nazočan otvaranju ponuda, Povjerenstvo će takvog
ponuditelja pismenim putem pozvati da pristupi kod nadležnog upravnog tijela radi upoznavanja
s najvišom postignutom zakupninom i zaprimanja izjave o eventualnom ostvarivanju
prvenstvenog prava uz prihvat najviše postignute zakupnine.
Članak 21.
Po okončanju postupka natječaja, zapisnik o provedenom natječaju s prijedlogom
ponude za koju se smatra da je potrebno prihvatiti, Povjerenstvo dostavlja Općinskom načelniku
radi donošenja odluke u smislu članka 17. ove Odluke.
Članak 22.
Ponuditelji koji nakon donošenja odluke iz članka 17. ove Odluke o prihvatu njihove
ponude, odustanu od sklapanja ugovora ili ne pristupe u roku određenom za sklapanje ugovora
gube pravo na povrat uplaćene jamčevine, a nekretnina će se ponovno izložiti natječaju ili
ponuditi sljedećem ponuditelju s najpovoljnijom ponudom.
Ponuditelji kojima su ponude utvrđene kao nevaljane i nepovoljne, uplaćena jamčevina
vratit će se u roku od pet dana od donošenja odluke iz članka 17. ove Odluke.

Ponuditeljima iz stavka 2. ovog članka koji odustanu od ponude prije donošenja odluke
iz članka 17. ove Odluke, uplaćena jamčevina vratit će se u roku od pet dana od dostave ili
zaprimanja izjave o odustanku od ponude.

Članak 23.
Iznimno, bez natječaja Općinski načelnik može dati na uporabu određene poslovne
prostore za obavljanje djelatnosti koja se u cijelosti ili većem dijelu financiraju iz općinskog
proračuna ili su od interesa za Općinu.
Način i vrijeme uporabe utvrđuje se odlukom Općinskog načelnika na prijedlog
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marčana.
IV PRAVA I OBVEZE UGOVORENIH STRANA
Članak 24.
Općinski načelnik može odobriti stupanje u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika i to:
-nasljednicima u slučaju smrti zakupnika ukoliko ispunjava uvjete za nastanak
ugovorene djelatnosti i podmire dospjela dugovanja po osnovi zakupa poslovnog prostora,
-pravnom slijedniku zakupnika pod uvjetom da po osnovi zakupa nema dospjelih
dugova. Pravno sljedništvo dokazuje se rješenjem nadležnog trgovačkog suda odnosno upravnog
tijela.
Članak 25.
U slučaju postojanja zakupnog odnosa u kojem se kao zakupnik pojavljuje zdravstvena
ustanova, Općinski načelnik može odobriti zakupniku davanje dijela ili cijelog zakupljenog
poslovnog prostora u podzakup zdravstvenim djelatnicima te ustanove, prema uvjetima
utvrđenim posebnim propisima u svezi privatizacije primarne zdravstvene zaštite.
Članak 26.
Zakup poslovnog prostora prestaje važiti na način propisan Zakonom, ovom Odlukom
Ugovorom o zakupu.
Zakupodavac može otkazati ugovor i u slučaju:
-ako zakupnik korištenjem prostora ometa ostale suvlasnike nekretnine u mirnom korištenju
suvlasničkih dijelova,
-ako zakupnik bez opravdanih razloga duže od 30 dana ne koristi poslovni prostor,
-ako se poslovni prostor mora rušiti radi dotrajalosti ili urbanističkih razloga,
-ako se nakon sklapanja Ugovora o zakupu posebnim propisom utvrdi da se poslovni prostor
može koristiti samo za obavljanje određene djelatnosti koja nije ugovorena,
-ako zakupnik izgubi pravo na obavljanje djelatnosti,
-ako zakupnik bez dopuštenja zakupodavca vrši preinake poslovnog prostora,
-ako poslovni prostor nije racionalno iskorišten,
-u drugim slučajevima utvrđenim od Općinskog načelnika.
Članak 27.
O promjeni ili dopuni ugovorene djelatnosti u poslovnom prostoru odlučuje Općinski
načelnik.
Promjena djelatnosti može se odobriti pod sljedećim uvjetima:

1. da je zakupnik u poslovnom prostoru ugovorenu djelatnost obavljao najmanje godinu
dana prije podnošenja zahtjeva za promjenu djelatnosti
2. da će zakupnik o svom trošku, bez povrata uloženih sredstava, izvršiti dopuštene preinake
poslovnog prostora potrebne radi obavljanja promjene djelatnosti,
3. da zakupnik nije već izvršio adaptaciju poslovnog prostora radi obavljanja ugovorene
djelatnosti za koju mu je odobreno obeštećenje kroz prebijanje sa zakupninom
4. da zakupnik uredno plaća dospjelu zakupninu.
Članak 27.a
U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno
stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje narušava ili
obustavlja gospodarsku aktivnost u poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Marčana koji je dan
u zakup, Općinski načelnik može, na prijedlog zakupnika, odobriti privremeno umanjenje
ugovorene zakupnine za taj poslovni prostor do najviše 100%, a u slučaju djelomičnog
umanjenja i odgodu plaćanja preostalog dijela zakupnine do 3 mjeseca za vrijeme dok takve
okolnosti traju.
Umanjenje iz stavka 1. ovoga članka u slučaju naložene obustave djelatnosti od strane
nadležnog tijela iznosi 100%.
Odredbe stavka 1.i 2. ovoga članka odnose se i na ugostiteljske terase i druge vrste
otvorenog poslovnog prostora.
Umanjenje zakupnine i odgoda plaćanja zakupnine iz ovoga članka uređuju se aneksom
postojećem ugovoru o zakupu.
Članak 28.
Glede prava i obveza ugovorenih strana koje nisu posebno utvrđene ovom Odlukom
primjenjuju se odredbe Zakona o zakupu poslovnog prostora.
V PRIJELAZNE I ZAVRŠENE ODREDBE
Članak 29.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu
davanja u zakup poslovnih prostorija i garaža („Službene novine Grada Pule”, br.4/93).
Članak 30.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Službenim novinama
Grada Pule“.
_____________________________________________________________________________
ZAVRŠNA ODREDBA ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG
PROSTORA IZ SLUŽBENIH NOVINA OPĆINE MARČANA BROJ 7/09.

Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine
Marčane”.
_____________________________________________________________________________
ZAVRŠNA ODREDBA ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG
PROSTORA IZ SLUŽBENIH NOVINA OPĆINE MARČANA BROJ 4/20.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine
Marčane”.

Odluka o uvjetima i načinu davanja javnih površina na privremeno korištenje (“Službene
novine Općine Marčana”, br. 1/00., 1/06., 7/08., 7/09. i 4/20.)

ODLUKA
o uvjetima i načinu davanja javnih površina na privremeno korištenje
Redakcijski pročišćen tekst
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način davanja na korištenje javnih površina na
području Općine Marčana za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata, pokretnih radnji,
uslužnih naprava, naprava za zabavu, ugostiteljskih terasa i drugih privremenih objekata i
naprava (u daljnjem tekstu: privremeni objekti i naprave), i to posebice:
- način određivanja lokacije za postavljanje privremenih objekata i naprava,
- načini i postupak davanja javne površine na privremeno korištenje,
- način određivanja visine naknade za davanje javne površine na privremeno korištenje,
- nadzor nad korištenjem javne površine,
- kaznene odredbe.
Članak 2.
Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovoj Odluci imaju slijedeće značenje:
1. Kiosk je tipizirana, cjelovita i tehnološki dovršena prostorna jedinica lagane
konstrukcije najveće tlocrtne površine do 12 četvornih metara, koja se u cijelosti ili
dijelovima može prenositi i postavljati na javnoj površini bez temeljenja (moguće
pričvršćivanje za podlogu), a s mogućnošću priključka na komunalnu i drugu
infrastrukturu, ovisno od vrste djelatnosti;
2. Montažni objekt je jedna ili više građevina najveće tlocrtne površine do 30 četvornih
metara, koja svojom namjenom, veličinom i oblikovanjem, te montažnom izvedbom
konstruktivnih elemenata (bez vezivanja za podlogu na koju se postavlja) predstavlja
građevinu privremenog karaktera koja se lako može demontirati, premještati i
uklanjati;
3. Pokretna radnja je prenosiva odnosno pokretna prostorna jedinica, u pravilu na
kotačima, predviđena za privremeno obavljanje uslužne, ugostiteljske ili trgovinske
djelatnosti;
4. Uslužna naprava je automat, hladnjak, vaga, peć za pečenje plodina i sl.;
5. Naprava za zabavu je prenosivi montažno – demontabilni uređaj predviđen za zabavu
djece i odraslih (vrtuljak, cirkuski šator, automati i naprave za igru te druge naprave
zabavih parkova, cirkusa i zabavnih radnji);
6. Ugostiteljska terasa je dio javne površine, u pravilu uz pročelje građevina u kojima se
nalazi ugostiteljski poslovni prostor ili u njegovoj neposrednoj blizini, koja se radi
usluživanja gostiju sezonski (u pravilu od 1. travnja do 1. studenog tekuće godine)
koristi za postavljanje stolova, stolica, suncobrana, hladnjaka za sladoled, automata,
vaza sa cvijećem, pokretnih zaštitnih ograda i dr.;
7. Štand je tipiziran lako prenosiv element namjenjen za prigodnu prodaju izvan
prodavaonica, prezentiranje proizvoda, pružanje usluga i dr.
Površina privremenog objekta ili naprave jednaka je njegovoj ortogonalnoj projekciji.
Javnom površinom u smislu ove Odluke smatra se i zemljišna čestica ili dio zemljišne
čestice koji se u naravi koristi kao javna površina.

II. LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA I NAPRAVA
Članak 3.
Lokacije za postavljanje privremenih objekata i naprava na području naselja u Općini
Marčana, planirani razmještaj tih objekata i naprava unutar određene lokacije, kao i njihovu
namjenu određuje Općinski načelnik svojim zaključkom prije davanja javne površine na
korištenje.
Kada je to, obzirom na vrstu privremenih objekata i naprava moguće i potrebno, Općinski
načelnik istim zaključkom određuje i veličinu javne površine (dimenzije odnosno površinu) koju
može zauzeti pojedini privremeni objekt ili lokacije, ako i minimalnu površinu koja se može
uzeti na korištenje.
Iznimno od odredbi stavka 1. i 2. ovog članka, kod davanja na korištenje javne površine
za ugostiteljsku terasu iz članka 2. točke 6. ove Odluke, njezina veličina i položaj na javnoj
površini se određuje prilikom samog odlučivanja o davanju na korištenje ovisno o iskazanoj
potrebi korisnika i mogućnosti lokacije.
Članak 4.
Lokacije za postavljanje privremenih objekata i naprava iz članka 3. ove Odluke ne smiju
se odrediti:
- na uređenim javnim zelenim površinama,
- na javnoprometnim površinama koje se koriste za promet, zaustavljanje i parkiranje
vozila,
- na raskrižjima gdje bi mogli umanjiti preglednost prometa,
- na nogostupima, osim ako nakon postavljanja privremenog objekta ili naprave ostaje
najmanje 1 m širine za prolaz pješaka,
- na mjestima na kojima bi njihovo postavljanje ometalo pješački ulaz u stambeni ili
poslovni prostor odnosno kolni ulaz u garažu ili dvorište,
- na mjestima gdje bi postavljeni privremeni objekti ugrožavali ili otežavali održavanje
objeklata i uređaja komunalne i druge infrastrukture.
U slučaju zatvaranja pojedinih ulica i trgova za promet radi odvijanja prigodnih
manifestacija, ne primjenjuju se odredbe stavka 1. ovog članka koje se odnose na zabranu
određivanja lokacije u svezi prometa motornih vozila.
Kod određivanja lokacija za postavljanje privremenih objekata i naprava uzimaju se u
obzir i stanje opskrbe proizvodima i uslugama u naselju u kojem se određuje lokacija, te u sklopu
toga opravdani interesi postojećih poduzetnika kao i interesi potrošača.
III. NAČINI I POSTUPCI DAVANJA JAVNIH POVRŠINA NA PRIVREMENO
KORIŠTENJE
Članak 5.
Privremeno korištenje javne površine, ovisno o vrsti privremenih objekata i naprava,
ostvaruje se kroz zakup javne površine ili uporabu javne površine.
U zakup se daje javna površina za privremeno postavljanje kioska i montažnih objekata
iz članka 2. točke 1. i 2. ove Odluke na rok od 6 mjeseci do najviše 5 godina.
Zakupni odnos javne površine se zasniva ugovorom s najpovoljnijim ponuditeljem po
provedenom javnom natječaju.
U slučajevima postavljanja kioska i montažnih objekata iz stavka 1. ovog članka na rok
kraći od šest mjeseci, te u svim ostalim slučajevima privremenog korištenja javne površine za
postavljanje privremenih objekata i naprava, javna se površina daje na uporabu.

Uporaba se zasniva neposrednom pogodbom s zainteresiranim ponuditeljem, o čemu se,
u pravilu, sklapa pisani ugovor.
Iznimno od odredbi stavka 5. ovog članka, u slučaju kad je poznato da postoji interes
više ponuditelja za istu javnu površinu ili dio javne površine, Općinski načelnik može odlučiti da
se određena javna površina dade na uporabu po provedenom postupku usmenog javnog
nadmetanja, a odgovarajućom primjenom odredbi ove Odluke vezanih za provedbu usmenog
javnog nadmetanja, s time da kod davanja javne površine na jednodnevnu uporabu, odluku o
utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja donosi Povjerenstvo za provedbu natječaja osnovano
sukladno posebnoj odluci o davanju u zakup poslovnog prostora

A)

Zakup javne površine

Članak 6.
Odluku o raspisivanju javnog natječaja za davanje javne površine u zakup donosi
Općinski načelnik, koje tom prilikom odlučuje o roku trajanja zakupa, veličini prostora koji se
daje u zakup, početnoj visini zakupnine, rokovima njezina plaćanja, iznosu jamčevine, načinu
provedbe natječaja i drugim elementima natječaja.
Općinski načelnik može odrediti da se javni natječaj provede usmenim javnim
nadmetanjem ili prikupljanjem pisanih ponuda.
Početna visina zakupnine određuje se u mjesečnom iznosu ovisno o veličini javne
površine koja se daje u zakup, njezinoj lokaciji i namjeni, a plaćanje zakupnine se može odrediti
u mjesečnim ili višemjesečnim obrocima unaprijed.
Jamčevina se određuje ovisno od utvrđene početne visine zakupnine i roka trajanja
zakupa, s time da se ni u kom slučaju ne smije odrediti u iznosu višem od šesterostrukog iznosa
početne mjesečne zakupnine.
Kod odlučivanja o provedbi javnog natječaja putem prikupljanja pisanih ponuda
određuje se rok za dostavu ponuda koji ne može biti kraći od osam dana od objave obavijesti o
javnom natječaju u “Glasu Istre”.
Članak 7.
Temeljem odluke Općinskog načelnika iz članka 6. ove Odluke natječaj raspisuje
Jedinstveni upravni odjel Općine Marčana. Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči Općine
Marčana, a obavijest o tom natječaju u “Glasu Istre”.
Jedinstveni upravni odjel, sukladno odluci Općinskog načelnika određuje datum, vrijeme
i mjesto usmenog javnog nadmetanja odnosno datum vrijeme i mjesto javnog otvaranja pisanih
ponuda.
Javni natječaj mora sadržavati naznaku da je zakupnik osim zakupnine dužan plaćati i
porez na korištenje javne površine sukladno važećoj odluci o općinskim porezima, te da se na
zakup primjenjuju sve odredbe ove Odluke.
Ukoliko se javni natječaj provodi prikupljanjem pisanih ponuda, kao datum otvaranja
pisanih ponuda može se odrediti najranije treći radni dan po isteku roka za podnošenje pisanih
ponuda.
Članak 8.
Javni natječaj provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja osnovano sukladno no
posebnoj odluci o davanju u zakup poslovnog prostora .
Ugovor o zakupu javne površine sklapa Općinski načelnik.

B)

Uporaba javne površine
Članak 9.

O davanju javne površine na uporabu odlučuje Općinski načelnik, u pravilu na prijedlog
zainteresiranog ponuditelja.
Odlukom iz stavka 1. određuju se svi bitni elementi za sklapanje ugovora o uporabi, a
posebice:
- tvrtka ili naziv uporabovnika,
- označenje položaja i površina lokacije,
- svrha uporabe,
- rok trajanja uporabe koji ne može biti duži od godinu dana, odnosno kod pokretnih
radnji i sl, određuje se i vrijeme korištenja javne površine tijekom roka uporabe (
napr. svake subote, svakog drugog petka u mjesecu i sl),
- visina naknade za uporabu (koja ne sadrži porez na zauzimanje javnih površina) i
rokovi njezina plaćanja (u pravilu mjesečno ili višemjesečno unaprijed),
- druge obveze uporabovnika (uklanjanje otpada s javne površine nakon prestanka
uporabe i dr.).
Ugovor o uporabi javne površine sklapa Općinski načelnik.
Članak 10.
Iznimno od odredbi članka 9. ove Odluke kod davanja javne površine na jednodnevnu
uporabu tijekom raznih proslava i manifestacija, uporabu odobrava djelatnik kojeg ovlasti
Načelnik Općine Marčana, a sve prema općim uvijetima koje je unaprijed odredio Općinski
načelnik svojim zaključkom.
U slučajevima iz prethodnog stavka između Općine Marčana i uporabovnika se ne sklapa
pisani ugovor o uporabi, već se smatra da je ugovor o uporabi sklopljen plaćanjem naknade za
uporabu od strane uporabovnika i izdavanjem pisane priznanice uporabovniku od strane
ovlaštenog djelatnika Općine Marčana o izvršenom plaćanju naknade za uporabu određene
javne površine ili dijela te javne površine. U slučajevima iz ovog stavka u sklopu naknade za
uporabu naplaćuje se i porez za korištenje javne površine.
Odredbe stavka 2. ovog članka primjenjuju se i u slučaju prethodnog provođenja
usmenog javnog nadmetanja za jednodnevnu uporabu iz članka 5. stavka 6. ove Odluke.
Članak 11.
Općinski načelnik može odobriti privremenu uporabu javne površine bez naknade
prilikom održavanja humanitarnih, kulturnih, športskih i vjerskih manifestacija i akcija, te kod
održavanja manifestacija pod pokroviteljstvom Općine Marčana.
IV. OSTALE ODREDBE
Članak 12.
Javna površina ne smije se koristiti bez zaključenog ugovora o zakupu javne površine
odnosno ugovora o uporabi javne površine, kao ni prije plaćanja zakupnine odnosno naknade za
uprabu, ako je tim ugovorima to utvrđeno kao uvijet početka korištenja javne površine.
Po isteku zakupa odnosno uporabe javne površine zakupnik odnosno uporabovnik dužni
su javnu površinu vratiti u stanje u kojem je bila prije početka zakupa odnosno uporabe.
Članak 13.
Općina Marčana će otkazati ugovor o zakupu javne površine odnosno ugovor o uporabi
javne površine, bez obzira na ugovorne i druge odredbe o trajanju zakupa odnosno uporabe, ako:
1. zakupnik odnosno uporabovnik koristi javnu površinu za obavljanje djelatnosti koja
nije navedena u ugovoru o zakupu odnosno ugovoru o uporabi, bez suglasnosti
nadležnog tijela Općine Marčana,

zakupnik odnosno uporabovnik da javnu površinu drugome u podzakup odnosno na
uporabu,
3. zakupnik da kiosk ili drugi privremeni objekt drugome u podzakup odnosno na
uporabu, bez suglasnosti nadležnog tijela Općine Marčana,
4. zakupnik odnosno uporabovnik kod obročnog plaćanja zakupnine odnosno naknade
za uporabu, ne plati dugovanu zakupninu odnosno naknadu za uporabu ni nakon
pisane opomene Općine Marčana,
5. se zakupnik odnosno uporabovnik ne pridržava drugih obveza iz ugovora o zakupu i
ove Odluke unatoč pisanoj opomeni Općine Marčana,
6. ukoliko je zbog više sile, općeg interesa ili provođenja dokumenata prostornog
uređenja potrebno ukloniti privremeni objekat,
7. zakupnik odnosno uporabovnik svojim načinom postupanja kod poslovanja narušava
javni red i mir.
Općina Marčana će otkazati ugovor o zakupu i u slučaju kad zakupnik ne počne koristiti
zakupljenu javnu površinu u roku od 60 dana od sklapanja ugovora o zakupu.
Kod ugovora o uporabi za jednodnevno ili višednevno (do sedam dana) korištenje javne
površine otkaz stupa na snagu odmah po uručenju (nema otkaznog roka). Kod drugih slučajeva
uporabe otkazni rok iznosi 5 kalendarskih dana od dana uručenja pisanog otkaza.
Kod ugovora o zakupu otkazni rok iznosi 30 kalendarskih dana od dana uručenja.
2.

Članak 14.
Općinski načelnik može odobriti nasljednicima dotadašnjeg zakupnika ili pravnom
sljedniku zakupnika stupanje u prava i dužnosti dotadašnjeg zakupnika ukoliko nastavljaju
obavljati istu djelatnost te podmire sve ugovorne i druge obveze dotadašnjeg zakupnika vezane
za ugovor o zakupu javne površine.
Članak 14.a
U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje
koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje narušava ili obustavlja
gospodarsku aktivnost zakupnika odnosno uporabovnika, na javnoj površini koja mu je dana u zakup
ili na uporabu sukladno odredbama ove Odluke, Općinski načelnik može, na prijedlog zakupnika
odnosno uporabovnika, odobriti privremeno umanjenje ugovorene zakupnine odnosno naknade za
uporabu za tu javnu površinu do najviše 100%, ovisno o intenzitetu smanjenja gospodarske
aktivnosti zakupnika odnosno uporabovnika.
Umanjenje zakupnine odnosno naknade za uporabu iz stavka 1. ovoga članka uređuje se
aneksom postojećem ugovoru o zakupu odnosno uporabi javne površine.
V. NADZOR I KAZNENE ODREDBE
Članak 15.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši Jedinstveni upravni odjel Općine Marčana.
Članak 16.
Jedinstveni upravni odjel Općine Marčana (osoba koja obavlja poslove komunalnog
redara) ovlašten je:
1. nadzirati primjenu ove Odluke,
2. narediti fizičkim i pravnim osobama izvršavanje određene radnje, ako pregledom
utvrdi da se one ne obavljaju ili se obavljaju suprotno odredbama ove Odluke,
3. naložiti uklanjanje privremenog objekta ili naprave postavljnenog bez prethodno
sklopljenog ugovora o zakupu odnosno uporabi ili suprotno odredbama tih ugovora,

te ukiliko je ugovor o zakupu odnosno uporai prestao istekom roka zakupa odnosno
uporabe ili istekom otkaznog roka
4. usmeno izreći i naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja,
5. izdati obavezni prekršajni nalog i izreći novčanu kaznu,
6. pokrenuti prekršajni postupak optužnim prijedlogom prekršajnom sudu i poduzimati
druge radnje u tom popstupku svojstvu ovlaštene osobe tužitelja.
Članak 17.
(1)Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba
koja:
1. koristi javnu površinu za postavljanje privremenog objekta ili naprave bez ugovora o
zakupu odnosno ugovora o uporabi,
2. postavi privremeni objekt ili napravu protivno sklopljenom ugovoru o zakupu
odnosno ugovoru o uporabi,
3. ne ukloni privremeni objekt ili napravu s javne površine po isteku roka iz ugovor o
zakupu odnosno ugovora uporabi ili po isteku otkaznog roka.
(2)Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od
1.500,00 do 5.000,00 kuna pravna osoba, a odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom
u iznosu od 500,00 do 1.500,00 kuna.
(3)Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 do
3.000,00 kuna fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja je
prekršaj počinila u svezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.
VI. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine
Marčana”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAVRŠNA ODREDBA ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O UVJETIMA DAVANJA
JAVNIH POVRŠINA NA PRIOVREMENO KORIŠTENJE IZ SLUŽBENIH NOVINA
OPĆINE MARČANA BR. 1/06.
Članak 4.
Do popune radnog mjesta komunalnog redara u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Marčana, poslove komunalnog redara iz ove Odluke ovlašten je neposredno izvršavati
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marčana.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAVRŠNA ODREDBA ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O UVJETIMA DAVANJA
JAVNIH POVRŠINA NA PRIVREMENO KORIŠTENJE IZ SLUŽBENIH NOVINA OPĆINE
MARČANA, BR. 7/09.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine
Marčane”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAVRŠNA ODREDBA ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O UVJETIMA DAVANJA JAVNIH
POVRŠINA NA PRIVREMENO KORIŠTENJE IZ SLUŽBENIH NOVINA OPĆINE
MARČANA, BR. 4/20.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine
Marčane”.

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Marčana (“Službene novine
Općine Marčana”, br. 15/18.)
Na temelju članka 26. stavka 2., članka 34., članka 44. stavka 2. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“Narodne novine”, br. 68/18.) i članka 36. točke 2. Statuta Općine Marčana
(“Službene novine Općine Marčana”, br. 7/09., 2/13. i 4/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće
Općine Marčana, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2018. godine, donosi

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima na području Općine Marčana
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Općine
Marčana, te se određuju organizacijski oblici obavljanja tih komunalnih djelatnosti.
Članak 2.
Na sva pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom neposredno se primjenjuju odredbe
Zakona o komunalnom gospodarstvu (u daljnjem tekstu: Zakon) i drugih propisa.
II VRSTE KOMUNALNIH DJELATNOSTI
Članak 3.
(1)Na području Općine Marčana se obavljaju slijedeće komunalne djelatnosti iz članka
22. i 24. Zakona:
a) djelatnosti kojima se osigurava građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture u
stanju funkcionalne ispravnosti (u daljnjem tekstu: komunalne djelatnosti kojima se osigurava
održavanje komunalne infrastrukture):
1. održavanje nerazvrstanih cesta,
2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
4. održavanje javnih zelenih površina,
5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
6. održavanje groblja,
7. održavanje čistoće javnih površina,
8. održavanje javne rasvjete;
b) komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za
svakodnevni život i rad na području jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: uslužne
komunalne djelatnosti).
1. usluge ukopa pokojnika,
2. komunalni linijski prijevoz putnika,
3. obavljanje dimnjačarskih poslova.
(2) Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se
obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i
instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti
na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja
sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno
održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.
(3) Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih
vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova
funkcionalna ispravnost.

(4) Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se
upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz
građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe
zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u
vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe
zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.
(5) Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i
sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća,
ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim
igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi
potrebni za održavanje tih površina.
(6) Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje,
popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.
(7) Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje
ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.
(8) Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne
namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od
otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je
nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Općine Marčana.
(9) Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija
javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina
javne namjene.
(10) Pod uslugama ukopa pokojnika podrazumijevaju se ispraćaj i ukop unutar groblja u
skladu s posebnim propisima.
(11) Pod komunalnim linijskim prijevozom putnika podrazumijeva se javni cestovni
prijevoz putnika na linijama unutar zona koje utvrđuje Općina Marčana na svojem području.
(12) Pod dimnjačarskim poslovima podrazumijeva se čišćenje i kontrola dimnjaka,
dimovoda i uređaja za loženje u građevinama.
Članak 4.
(1)Na području Općine Marčana određuju se i slijedeće komunalne djelatnosti koje
udovoljavaju uvjetima iz članka 26. stavka 1. Zakona:
1. održavanje javnih parkirališta,
2. održavanje javnih nekomercijalnih plaža,
3. dekoracija i iluminacija na javnim površinama,
4. plakatiranje na javnim površinama.
(2)Održavanje javnih parkirališta mjesta iz stavka 1. točke 1. ovoga članka obuhvaća
održavanje kolnika, objekata za odvodnju, horizontalne i vertikalne signalizacije i druge opreme
te održavanje čistoće javnih parkirališta.
(3)Održavanje javnih nekomercijalnih plaža iz stavka 1. točke 2. ovoga članka obuhvaća
e gospodarenje plažama, održavanje čistoće plaža, te pristupnih putova i staza do javnih
nekomercijalnih plaža koje su određene godišnjim programom održavanja.
(4)Dekoracija i iluminacija iz stavka 1. točke 3. ovoga članka obuhvaća postavljanje
ukrasne rasvjete i drugih ukrasnih detalja (zastave i sl.) za državne, božićno- novogodišnje
blagdane i druge manifestacije u organizaciji Općine Marčana na površinama ili zgradama javne
namjene, te osvjetljavanje dijelova istaknutih kulturnih i sl. građevina u naseljima.
(5)Plakatiranje na javnim površinama iz stavka 2. točke 4. ovoga članka obuhvaća
preuzimanje ponuđenih oglasa ili plakata, te njihovo postavljanje na plakatna mjesta, brigu o
urednom i estetskom izgledu plakatnih mjesta i uklanjanje oglasa i plakata po isteku roka
izlaganja.

Članak 5.
(1)Komunalne djelatnosti odnosno dijelovi komunalnih djelatnosti koji se financiraju
isključivo iz proračuna Općine Marčana su slijedeće:
1. održavanje nerazvrstanih cesta,
2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
4. održavanje javnih zelenih površina,
5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
6. održavanje groblja, u dijelu koji se odnosi na održavanje prostora i zgrada za
obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika, kao i održavanje parkirališnih površina uz groblja i
okoliša groblja,
7. održavanje čistoće javnih površina,
8. održavanje javne rasvjete;
9. održavanje javnih parkirališta,
10. održavanje javnih nekomercijalnih plaža,
11. dekoracija i iluminacija na javnim površinama,
III. ORGANIZACIJSKI OBLICI OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI
Članak 6.
(1)Na području Općine Marčana komunalne djelatnosti obavljaju:
1.trgovačko društvo za obavljanje komunalnih djelatnosti čiji je osnivač Općina Marčana,
2.pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji.
(2)Komunalna djelatnost komunalni linijski prijevoz putnika su prijevoz putnika u
javnom prometu na pojedinoj liniji ili u pojedinim razdobljima godine, može se obavljati na oba
načina iz prethodnog stavka, kao i od strane više ovlaštenika obavljanja tih djelatnosti.
1.Obavljanje komunalnih djelatnosti od strane trgovačkog društva kojeg je osnivač
Općina Marčana
Članak 7.
(1)Općina Marčana, koja je jedini osnivač i trgovačkog društva MANDALENA društva
sa ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti, poslovanje nekretninama i putnička
agencija sa sjedištem u Marčani, Marčana 161 Marčana (dalje: Mandalena d.o.o.) i povjerava
tom trgovačkom društvu obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti:
1. održavanje nerazvrstanih cesta,
2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
4. održavanje javnih zelenih površina,
5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
6. održavanje groblja,
7. održavanje čistoće javnih površina,
8. održavanje javne rasvjete;
9. održavanje javnih parkirališta,
10. održavanje javnih nekomercijalnih plaža,
11. dekoracija i iluminacija na javnim površinama,
12 usluge ukopa pokojnika,
13. komunalni linijski prijevoz putnika,
14. plakatiranje na javnim površinama.
(2)Obavljanje komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka povjerava se Mandaleni
d.o.o. na neodređeno vrijeme.

Članak 8.
(1)Za obavljanje komunalnih djelatnosti koje se financiraju isključivo iz općinskog
proračuna Općina Marčana sklapaju se godišnji ugovori o izvršavanju komunalnih djelatnosti
kojima se, sukladno sredstvima planiranim općinskim proračunom i godišnjim programom
održavanja komunalne infrastrukture utvrđuje vrsta i opseg radova, te jedinična i ukupna
vrijednost pojedinih radova na održavanju komunalne infrastrukture.
(2)Za ostale komunalne djelatnosti koje su Mandaleni d.o.o. povjerene člankom 5. ove
Odluke, sklapaju se posebni ugovori o izvršavanju komunalnih djelatnosti samo za opseg
poslova koji u okviru te djelatnosti to trgovačko društvo obavlja za Općinu Marčana.
(3)U obavljanju komunalnih djelatnosti i izvršavanju ugovora iz stavka 1. i 2. ovoga
članka Mandalena d.o.o. može se u manjem dijelu ukupnog opsega poslova osloniti ljudske i
tehničke resurse drugih gospodarskih subjekata, s time da to ne umanjuje njezinu odgovornost za
obavljanje tih komunalnih djelatnosti.
(4)Nadzor nad obavljanjem komunalnih djelatnosti Mandalene d.o.o. vrši Jedinstveni
upravni odjel Općine Marčana.
(5)Mandalena d.o.o. mora kod obavljanja računovodstvenih poslova podatke o
poslovanju za povjerene joj komunalne djelatnosti voditi i iskazivati odvojeno od podataka o
obavljanju drugih djelatnosti.
(6)Mandalena d.o.o. je dužna do 28. veljače svake godine podnijeti Općini Marčana
pisano izvješće o obavljanju povjerenih joj komunalnih djelatnosti u prethodnoj kalendarskoj
godini.
2. Obavljanje komunalnih djelatnosti od strane pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o
koncesiji
Članak 9.
(1)Pravne i fizičke osobe na temelju koncesije mogu obavljati slijedeće djelatnosti:
1. komunalni linijski prijevoz putnika,
2. obavljanje dimnjačarskih poslova.
(2)Nadzor nad obavljanjem komunalnih djelatnosti pravnih ili fizičkih osoba iz ovog
članka vrši Jedinstveni upravni odjel Općine Marčana.
(3)Postupak davanja koncesija iz stavka 1. ovoga članka provodi se sukladno propisima o
koncesijama i posebnoj odluci Općinskog vijeća Općine Marčana za provedbu postupka davanja
koncesije za svaku od djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima
(“Službene novine Općine Marčana”, br. 13/17.).
Članak 11.
Ova Odluka objavit će se u "Službenim novinama Općine Marčana”, a stupa na snagu 1.
siječnja 2019. godine.
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Odluka o komunalnoj naknadi (“Službene novine Općine Marčana”, br. 13/18., 16/19.,
4/20. i 12/20.)

ODLUKA
o komunalnoj naknadi
Redakcijski pročišćen tekst
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1)Ovom Odlukom određuju se:
1. područja zona u Općini Marčana u kojima se naplaćuje komunalna naknada,
2. koeficijent zone (Kz) za pojedine zone u Općini Marčana u kojima se naplaćuje
komunalna naknada,
3. koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada,
4. rokovi plaćanja komunalne naknade,
5. nekretnine važne za Općinu Marčana koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od
plaćanja komunalne naknade,
6. opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili
potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.
(2)Nazivi i obuhvati građevinskih područja i izdvojenih građevinskih područja naselja,
izdvojenih građevinskih područja izvan naselja te drugi prostornoplanski elementi koji se navode
u ovoj Odluci odnose se na Prostorni plan uređenja Općine Marčana.
Članak 2.
(1) Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne
infrastrukture.
(2)Komunalna naknada plaća se na cijelom području Općine Marčana.
(3) Komunalna naknada je prihod proračuna Općine Marčana koji se koristi za
financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture.
Članak 3.
Na sva pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom neposredno se primjenjuju odredbe
Zakona o komunalnom gospodarstvu (u daljnjem tekstu: Zakon) i drugih propisa.
Članak 4.
Poslove u svezi s provođenjem ove Odluke, za čije je obavljanje u smislu odredbi članka
100. Zakona nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave, u Općini Marčana obavlja
Jedinstveni upravni odjel Općine Marčana (u daljnjem tekstu: upravno tijelo).
II OBVEZA PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE
Članak 5.
(1) Komunalna naknada plaća se za:
1. stambeni prostor,
2. garažni prostor,
3. poslovni prostor,
4. građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti,

5. neizgrađeno građevinsko zemljište.
(2) Komunalna naknada plaća se za nekretnine iz stavka 1. ovoga članka koje se nalaze
na području na kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih
cesta i održavanja javne rasvjete te koje je opremljeno najmanje pristupnom cestom,
niskonaponskom električnom mrežom i vodom prema mjesnim prilikama te čini sastavni dio
infrastrukture Općine Marčana.
(3) Građevinskim zemljištem koje služi obavljanju poslovne djelatnosti smatra se
zemljište koje se nalazi unutar ili izvan granica građevinskog područja, a na kojemu se obavlja
poslovna djelatnost.
(4) Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se zemljište koje se nalazi unutar
granica građevinskog područja na kojemu se u skladu s propisima kojima se uređuje prostorno
uređenje i gradnja mogu graditi zgrade stambene ili poslovne namjene, a na kojemu nije
izgrađena zgrada ili na kojemu postoji privremena građevina za čiju izgradnju nije potrebna
građevinska dozvola. Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se
nalazi ruševina zgrade.
(5) Garažni i poslovni prostor unutar vojne građevine i građevinsko zemljište unutar
vojne lokacije ne smatraju se garažnim i poslovnim prostorom te građevinskim zemljištem koje
služi obavljanju poslovne djelatnosti u smislu odredbi ovoga članka.
III OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE
Članak 6.
(1) Komunalnu naknadu plaća vlasnik odnosno korisnik nekretnine iz članka 5. stavka 1.
ove Odluke.
(2) Korisnik nekretnine iz stavka 1. ovoga članka plaća komunalnu naknadu:
1. ako je na njega obveza plaćanja te naknade prenesena pisanim ugovorom,
2. ako nekretninu koristi bez pravne osnove ili
3. ako se ne može utvrditi vlasnik.
(3) Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade ako je obveza
plaćanja te naknade prenesena na korisnika nekretnine pisanim ugovorom.
Članak 7.
(1) Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:
1. danom izvršnosti uporabne dozvole odnosno danom početka korištenja nekretnine koja
se koristi bez uporabne dozvole,
2. danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine,
3. danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine,
4. danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove.
(2) Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka
obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka
bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade prijaviti upravnom tijelu nastanak te
obveze odnosno promjenu tih podataka.
(3) Pod drugim podacima bitnim za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade iz
stavka 2. ovoga članka smatra se promjena obračunske površine nekretnine ili promjena namjene
nekretnine.
(4) Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne
naknade, promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze
plaćanja komunalne naknade u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana
nastanka obveze.

IV NAČIN OBRAČUNA KOMUNALNE NAKNADE
Članak 8.
(1) Komunalna naknada obračunava se po četvornome metru (m²) površine nekretnine za
koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade, i to za:
1. stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na
način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (»Narodne
novine«, br. 40/97.)
2. građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i neizgrađeno
građevinsko zemljište po jedinici stvarne površine.
(2) Iznos komunalne naknade po četvornome metru (m²) površine nekretnine utvrđuje se
množenjem koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalne
naknade (B).
(3)Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje se posebnom odlukom Općinskog
vijeća Općine Marčana.
(4) Ako Općinsko vijeće Općine Marčana ne odredi vrijednost boda komunalne naknade
(B) do kraja studenoga tekuće godine, za obračun komunalne naknade u sljedećoj kalendarskoj
godini vrijednost boda se ne mijenja.
V PODRUČJA ZONA I KOEFICIJENTI ZONA
a)Područja zona
Članak 9.
Na području Općine Marčana određuje se, obzirom na uređenost i opremljenost područja
komunalnom infrastrukturom, pet područja zona, i to:
1.prva zona koja obuhvaća:
- građevinska područja dva izdvojena dijela naselja Šegotići (Duga uvala 2 i Duga uvala
3) unutar planiranog obuhvata urbanističkog plana uređenja (dalje: UPU) Duga uvala,
- izdvojena građevinska područja gospodarske namjene unutar planiranog obuhvata UPU
Duga uvala;
2.druga zona koja obuhvaća:
- jedan izdvojeni dio naselja Šegotići (Duga uvala 1) unutar planiranog obuhvata UPU
Duga uvala,
3.treća zona koja obuhvaća:
- građevinska područja naselja (bez izdvojenih dijelova tih naselja) Krnica, Loborika,
Marčana i Rakalj,
- dva izdvojena dijela naselja Krnica (oba Krnički porat- dio) i jedno građevinsko
područje izdvojenog dijela naselja Rakalj (Krnički porat-dio), svi unutar planiranog
obuhvata UPU Krnički porat,
- građevinska područja izdvojenih dijelova naselja Krnica: Raskriž, Suhača i Laništa,
- građevinska područja izdvojenih dijelova naselja Rakalj: Štrnina, Prnaž i Krčina (tri
dijela),
- izdvojeno građevinsko područja gospodarske namjene unutar planiranog obuhvata
UPU Krnički porat, UPU proizvodnog područja Marčanka i izdvojeno građevinsko
područje gospodarske namjene Krčina,
4.četvrta zona koja obuhvaća:
- građevinska područja naselja (bez izdvojenih dijelova tih naselja) Belavići, Bratulići,
Cokuni - Cveki, Filipana, Divšići, Hreljići, Kavran, Kujići, Mali Vareški - Jovići,

-

-

Mutvoran, Pavičini, Peruški-Išići, Pinezići, Prodol, Orbanići, Šarići, Šegotići i Veliki
Vareški,
građevinska područja izdvojenih dijelova naselja Rakalj: Sv. Mikula i Krase,
građevinska područja izdvojenih dijelova naselja Loborika: Radeki Polje, Radeki
Glavica (dva dijela), te Stancija Peličeti,
građevinska područja izdvojenih dijelova naselja Marčana: Kavrančevi dvori,
Kabolovi dvori, Tronovi dvori, Vidasovi dvori, Galantovi dvori (tri dijela), Šantini
dvori, Drakarovi dvori, Pavini dvori (dva dijela) i Stancija Karbunera,
građevinsko područje izdvojenog dijela naselja Pinezići: Stancija Zenzerović,
građevinsko područje izdvojenog dijela naselja Prodol: Prodol Bivio (dva dijela) i
građevinsko područje Stara Stancija uz LC 50157,
građevinsko područje izdvojenog dijela naselja Mali Vareški: Verlići,
građevinsko područje izdvojenog dijela naselja Peruški: Marusi;
građevinsko područje izdvojenog dijela naselja Belavići: Jukići,
građevinska područja izdvojenih dijelova naselja Hreljići: Biletići i Sv. Marija od
Zdravlja,
građevinska područja izdvojenih dijelova naselja Kujići: Manjadvorci (dva dijela) i
Prdajci (dio),
građevinsko područje izdvojenog dijela naselja Filipana: Taškerovi dvori,
građevinska područja izdvojenih dijelova naselja Divšići: Cetinići-Matelići, Negričani
(dva dijela), Boduleri i Kužinići,
građevinsko područja izdvojenih dijelova naselja Orbanići: Kuftići i Butkovići (dio),
građevinsko područje izdvojenog dijela naselja Šarići: Krvavići,
izdvojeno građevinsko područja gospodarske namjene unutar planiranog obuhvata
UPU proizvodnog područja Divšići;

5.peta zona koja obuhvaća ostala građevinska područja izdvojenih dijelova naselja i
izdvojenih građevinskih područja gospodarske namjene koja nisu obuhvaćena u točkama
1. do 4. ovoga članka te prostor izvan građevinskih područja koji udovoljava uvjetima u
odnosu na opseg obavljanja komunalnih djelatnosti i opremljenost infrastrukturom iz
članka 5. stavka 2. ove Odluke.
b)Koeficijenti zona
Članak 10.
Koeficijenti zona (Kz) za područja zona iz članka 9. ove Odluke iznose:
za prvu zonu 1,00,
za drugu zonu 0,40,
za treću zonu 0,30,
za četvrtu zonu 0,27,
za petu zonu 0,21.
VI KOEFICIJENTI NAMJENE
Članak 11.
(1) Koeficijent namjene (Kn) ovisno o vrsti nekretnine i djelatnosti koja se obavlja iznosi
za:
1. stambeni prostor 1,00;
2. stambeni i poslovni prostor koji koriste neprofitne udruge građana 1,00;
3. garažni prostor 1,00;
4. poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti:
- 2,00 za djelatnosti područja: „Rudarstvo i vađenje“,

- 1,50 za djelatnosti područja: „Prerađivačka industrija“ i „Građevinarstvo“,
- 1,00 za druge proizvodne djelatnosti;
5. poslovni prostor koji služi za djelatnosti koje nisu proizvodne:
- 6,00 za djelatnosti područja „Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja“ i
„Poslovanje nekretninama“,
- 5,00 za djelatnosti područja „Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti“,
- 4,00 za djelatnosti „Umjetnost, zabava i rekreacija“, administrativne i pomoćne uslužne
djelatnosti, te područje „Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane“, osim
ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,
- 3,00 za djelatnosti područja „Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i
motocikala“, djelatnosti područja „Prijevoz i skladištenje“ te dio područja „Djelatnosti pružanja
smještaja te pripreme i usluživanja hrane“ koji se odnosi na ugostiteljske usluge u domaćinstvu i
na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,,.
- 2,00 za djelatnosti ostalih područja koja ne spadaju u područja iz podtočki 1. do 4. ove
točke;
6. građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti 10% koeficijenta
namjene koji je određen za poslovni prostor;
7. neizgrađeno građevinsko zemljište 0,05.
(2)Djelatnosti koje spadaju u pojedina područja djelatnosti iz točke. 4. i točke 5. stavka
1. ovoga članka utvrđuju se primjenom važećeg propisa o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.
(3)Kada je dio stambene ili druge zgrade ili cijela takva zgrada kategoriziran kao soba,
apartman, studio apartman ili kuća za odmor odnosno druga jedinica za smještaj u smislu
propisa o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata, isti se smatra poslovnim
prostorom u smislu ove Odluke.
(4)Kada se u novoizgrađenom poslovnom prostoru ne obavlja poslovna djelatnost
koeficijent namjene iznosi 1,00 sve do početka obavljanja djelatnosti.
(5)Kada se u poslovnom prostoru prestane obavljati djelatnost, komunalna naknada se
nastavlja plaćati po koeficijentu namjene koji je važio za vrijeme obavljanja djelatnosti ili po
koeficijentu namjene iz prethodnog stavka, ako to vlasnik zatraži, i to od dana podnošenja takvog
zahtjeva.
U Odluci o komunalnoj naknadi (“Službene novine Općine Marčana”, br. 13/18.) u
članku 11. u stavku 1. u točki 5. podstavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:
„- 4,00 za djelatnosti „Umjetnost, zabava i rekreacija“, administrativne i pomoćne
uslužne djelatnosti, te područje „Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane“,
osim ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,
- 3,00 za djelatnosti područja „Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i
motocikala“, djelatnosti područja „Prijevoz i skladištenje“ te dio područja „Djelatnosti pružanja
smještaja te pripreme i usluživanja hrane“ koji se odnosi na ugostiteljske usluge u domaćinstvu i
na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,,.“
Članak 12.
(1) Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti,
kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent
namjene iz članka 11. stavka 1. umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta
namjene za stambeni prostor odnosno za neizgrađeno građevinsko zemljište.
(2)Obveznici komunalne naknade koji traže način obračuna komunalne naknade iz
prethodnog stavka ovog članka, dužni su upravnom tijelu dostaviti dokaz kojim se potvrđuje
sezonsko obavljanje djelatnosti.

Članak 13.
(1) Za hotele, apartmanska naselja i kampove visina godišnje komunalne naknade ne
može biti veća od 1,5% ukupnoga godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima,
apartmanskim naseljima i kampovima koji se nalaze na području dotične jedinice lokalne
samouprave.
(2)Obveznik plaćanja komunalne naknade iz stavka 1. ovog članka dužan je
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marčana do 31. ožujka tekuće godine dostaviti
vjerodostojnu dokumentaciju o visini ukupnoga godišnjeg prihoda iz prethodne godine
ostvarenog u konkretnom hotelu, apartmanskom naselju odnosno kampu.
(3)Ukoliko obveznik iz stavka 1. ovog članka ne postupi na način iz stavka 2. ovog
članka, komunalna naknada utvrdit će se primjenom odredbi ove Odluke bez ograničenja iz
stavka 1. ovog članka.
VII ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE
Članak 14.
(1)Komunalna naknada plaća se tijekom kalendarske godine u četiri jednaka
tromjesečna obroka, od kojih prvi dospijeva za plaćanje 15. veljače, drugi 15. svibnja, treći 15.
kolovoza, a četvrti 15. studenog tekuće godine.
(2)Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka:
- ukoliko je godišnji iznos komunalne naknade za pojedinog obveznika viši od
12.000,00 kuna, komunalna se naknada plaća mjesečno do 15-og u mjesecu za tekući mjesec.
- komunalna naknada za neizgrađeno građevno zemljište plaća se u jednom godišnjem
obroku koji dospijeva za plaćanje 30. lipnja tekuće godine.
(3)U slučaju da obveza plaćanja komunalne naknade nastane u tijeku kalendarske
godine, prvi obrok obuhvaća razdoblje od nastanka obveze do završetka razdoblja za koje se
inače plaća tekući obrok prema odredbama prethodnih stavaka ovog članka, a dospijeva za
plaćanje u istim rokovima kao i tekući obrok, odnosno, ako obveza plaćanja komunalne naknade
nastane iza roka dospijeća tekućeg obroka, tada prvi obrok dospijeva za plaćanje zajedno s prvim
idućim tekućim obrokom komunalne naknade.
VIII OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE
a)Nekretnine koje se oslobađaju od plaćanja komunalne naknade
Članak 15.

(1)Plaćanja komunalne naknade oslobođene su nekretnine koje koriste za svoje potrebe :
1. Općina Marčana,
2. trgovačka društva, javne ustanove i drugih organizacijski oblici, koji su
u
isključivom ili većinskom vlasništvu Općine Marčana,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

dobrovoljna vatrogasna društva,

predškolske ustanove,
osnovne škole,
vjerske zajednice,
humanitarne organizacije,
političke stranke,
udruge stradalnika i drugih sudionika Domovinskog rata, udruge bivših političkih
zatvorenika, udruge antifašističkih boraca, udruge za borbu protiv ovisnosti i udruge
invalidnih i hendikepiranih osoba,
10. športski klubovi i njihovih udruge,

11. udruge u kulturi.

(2)Plaćanja komunalne naknade oslobođene su:
1. gospodarske i druge zgrade vezane za poljoprivrednu proizvodnju koja se ne obavlja kao
registrirana poslovna djelatnost,
2. garaže u stambenim naseljima koje služe za smještaj vozila vlasnika odnosno korisnika
stambenog prostora, do jednog parkirnog mjesta po stambenoj jedinici.
(3)Plaćanja komunalne naknade oslobođeno je neizgrađeno građevinsko zemljište kod
kojeg u sklopu vlasničke čestice, sukladno prostornom planu, zbog veličine ili oblika čestica nije
dopušteno graditi građevine ili na kojem, sukladno prostornom planu i drugim propisima,
obzirom na stanje uređenosti građevinskog zemljišta nije dopušteno formiranje građevnih
čestica.
Članak 15.a
(1)U slučaju nastupa posebnih okolnosti iz članka 95. stavka 2. Zakona o komunalnom
gospodarstvu, nakon što ministar nadležan za graditeljstvo donese posebnu odluku o nastupu tih
posebnih okolnosti, na zahtjev obveznika komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko
zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, koji ne može poslovati zbog naloženih
mjera vezanih za te posebne okolnosti, isti će se djelomično osloboditi plaćanja dijela
komunalne naknade, i to:
- za poslovni prostor u visini razlike vrijednosti komunalne naknade utvrđene važećim
rješenjem o komunalnoj naknadi za taj poslovni prostor i visine komunalne naknade koja bi se za
taj prostor plaćala u istom području zone kada bi on imao stambenu namjenu,
- za građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti u visini razlike
vrijednosti komunalne naknade utvrđene važećim rješenjem o komunalnoj naknadi za to
građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i visine komunalne naknade
koja bi se za tu površinu građevinskog zemljišta plaćala u istom području zone za neizgrađeno
građevinsko zemljište.
(2)Djelomično oslobođenje iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na razdoblje dok traju
posebne okolnosti, osim ako Općinsko vijeće kod nastupa pojedinih posebnih okolnosti ne
odredi da djelomično oslobođenje za pojedine kategorije poslovnih namjena traje za određeno
kalendarsko razdoblje.
(3)Zahtjev za djelomično oslobađanje plaćanja komunalne naknade iz stavka 1. ovoga
članka podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marčana nakon što ministar nadležan
za graditeljstvo donese posebnu odluku o nastupu posebnih okolnosti iz članka 95. stavka 2.
Zakona o komunalnom gospodarstvu, a najkasnije u roku od 3 mjeseca po prestanku tih
posebnih okolnosti.
(4)Iznimno od stavka 3. ovoga članka postupak za djelomično oslobađanje plaćanja
komunalne naknade iz stavka 1. ovoga članka pokreće se po službenoj dužnosti u slučaju iz
stavka 2. ovoga članka kada Općinsko vijeće odredi da djelomično oslobođenje za pojedine
kategorije poslovnih namjena traje za određeno kalendarsko razdoblje.
(5)Prestanak prava na djelomično oslobođenje i datum prestanka tog prava utvrđuje se
posebnim rješenjem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marčana po donošenju odgovarajuće
odluke ministara graditeljstva i prostornog uređenja o prestanku posebnih okolnosti iz članka 95.
stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu.
(6) Odredbe ovoga članka ne odnose se na hotele, apartmanska naselja i kampove za koje
se visina godišnje komunalne naknade određuje tako da ne može biti veća od 1,5% ukupnoga
godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima, apartmanskim naseljima i
kampovima koji se nalaze na području Općine Marčana.

b) Pojedinačno odobravanje oslobađanja plaćanja komunalne naknade
Članak 16.
(1)Potpuno će se osloboditi plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor koji koriste
za stanovanje građani koji imaju prebivalište na području Općine Marčana, i to:
1.korisnici pomoći za uzdržavanje prema propisima o socijalnoj skrbi,
2.samohrani roditelji i samci čiji prihodi ne prelaze 1.300,00 kuna mjesečno po članu
obitelji, ako nemaju u vlasništvu nekretnine koje su prema Odluci o socijalnoj skrbi zapreka za
ostvarivanje prava iz te Odluke,
3.obitelji čiji prihodi ne prelaze 1.100,00 kuna mjesečno po članu obitelji, ako nemaju u
vlasništvu nekretnine koje su prema Odluci o socijalnoj skrbi zapreka za ostvarivanje prava iz te
Odluke.
(2) Plaćanja 50% iznosa komunalne naknade za stambeni prostor koji koriste za
stanovanje oslobodit će se građani koji imaju prebivalište na području Općine Marčana, i to:
1. samohrani roditelji i samci čiji prihodi prelaze 1.300,00 kuna, ali ne prelaze 1.800,00
kuna mjesečno po članu obitelji, ako nemaju u vlasništvu nekretnine koje su prema Odluci o
socijalnoj skrbi zapreka za ostvarivanje prava iz te Odluke,
2.obitelji čiji prihodi prelaze 1.100,00 kuna, ali ne prelaze 1.600,00 kuna mjesečno po
članu obitelji, ako nemaju u vlasništvu nekretnine koje su prema Odluci o socijalnoj skrbi
zapreka za ostvarivanje prava iz te Odluke.
(3)Prihodi po članu obitelji koji su uvjet za ostvarivanje prava iz stavaka 1. i 2. ovoga
članka, utvrđuju se sukladno općinskoj odluci o socijalnoj skrbi za prethodno tromjesečno
razdoblje u koje ne ulazi mjesec koji prethodi mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za
ostvarivanje prava na potpuno odnosno djelomično oslobađanje plaćanja komunalne naknade.
(4) Iznimno od odredbi stavka 1. i 2. ovoga članka pravo na potpuno ili djelomično
oslobađanje plaćanja komunalne naknade ne mogu ostvariti obveznici koji imaju zakonske
nasljednike prvog i drugog nasljednog reda koji bi ih bili dužni uzdržavati na temelju zakonske
obveze, ako ti njihovi zakonski nasljednici imaju prihod po članu obitelji dvostruko viši od
prihoda po članu obitelji koji je zapreka za ostvarivanje prava na potpuno ili djelomično
oslobođenje plaćanja komunalne naknade.
(5)Pravo na oslobođenje o plaćanja komunalne naknade iz ovog članka pripada za
vrijeme dok korisnik tog prava ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava. Korisnik prava na
oslobođenje od plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana prestanka
ispunjavanja uvjeta za ostvarivanje prava tu činjenicu prijaviti upravnom tijelu.
IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 17.
(1)Upravno tijelo izdat će, sukladno ovoj Odluci i Odluci o vrijednosti boda komunalne
naknade do 31. ožujka 2019. godine nova rješenja o komunalnoj naknadi za sve postojeće
obveznike plaćanja komunalne naknade s početkom njihove primjene počevši od 01. siječnja
2019. godine.
(2)Postojeća rješenja o oslobađanju plaćanja ili djelomičnom oslobađanju plaćanja
komunalne naknade ostaju na snazi do isteka roka koji je u njima naznačen, ali ne duže od 30.
lipnja 2019. godine.
(3)Upravno tijelo donijet će najkasnije do 15. travnja 2019. godine rješenja o prestanku
postojećih prava na potpuno ili djelomično oslobađanje plaćanja komunalne naknade sa 30.
lipnja 2019. godine, te istodobno obavijestiti korisnike tih prava o mogućnosti da ostvare pravo
na potpuno ili djelomično oslobađanje plaćanje komunalne naknade sukladno ovoj Odluci.

Članak 18.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi
(“Službene novine Općine Marčana”, br. 9/01., 12/13. i 15/17.)
Članak 19.
Ova Odluka objavit će se u "Službenim novinama Općine Marčana”, a stupa na snagu 1.
siječnja 2019. godine.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAVRŠNA ODREDBA ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI
IZ SLUŽBENIH NOVINA OPĆINE MARČANA, BR. 16/19.
Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u "Službenim novinama Općine Marčana”, a stupa na snagu 1.
siječnja 2020. godine.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA ODLUKE O DOPUNAMA ODLUKE O
KOMUNALNOJ NAKNADI IZ SLUŽBENIH NOVINA OPĆINE MARČANA, BR. 4/20.
Članak 2.
Uslijed nastupanja posebnih okolnosti iz članka 95. stavka 2. Zakona o komunalnom
gospodarstvu, čije je nastupanje utvrđeno Odlukom ministara graditeljstva i prostornog uređenja
o nastupanju posebnih okolnosti KLASA:804-08/20-01/1, URBROJ:531-01-20-1 od 20.ožujka
2020. godine (uvjeti proglašene epidemije bolesti COVID-19, uzrokovane virusom SARSCoV-2 na području Republike Hrvatske) određuje se da se do 30% naplaćenih sredstava
komunalne naknade u 2020. godini može koristiti i za druge namjene različite od namjena
propisanih člankom 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu, i to za podmirenje troškova
zbrinjavanja krupnog i otpada koji se prikuplja i zbrinjava na teret Općine Marčana.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana oda objave u "Službenim novinama Općine
Marčana”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
O KOMUNALNOJ NAKNADI IZ SLUŽBENIH NOVINA OPĆINE MARČANA, BR. 12/20.
Članak 2.
(1)Uslijed nastupanja posebnih okolnosti iz članka 95. stavka 2. Zakona o komunalnom
gospodarstvu, čije je nastupanje utvrđeno Odlukom ministara graditeljstva i prostornog uređenja
o nastupanju posebnih okolnosti KLASA:804-08/20-01/1, URBROJ:531-01-20-1 od 20. ožujka
2020. godine (uvjeti proglašene epidemije bolesti COVID-19, uzrokovane virusom SARS-CoV2 na području Republike Hrvatske) za razdoblje od 20. ožujka 2020. godine do 30. lipnja 2021.
godine djelomično se oslobađaju plaćanja komunalne naknade sukladno odredbama članka 15. a
stavka 1. Odluke o komunalnoj naknadi obveznici komunalne naknade za poslovni prostor i
građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti iz područja:
- „Umjetnost, zabava i rekreacija“,
- „Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane“,

- „Prijevoz i skladištenje“.
(2)Postupak donošenja rješenja o djelomičnom oslobađanju plaćanja komunalne naknade
iz stavka 1. ovoga članka Jedinstveni upravni odjel pokreće po službenoj dužnosti.
Članak 3.
(1)Nedovršeni postupci za djelomično oslobađanje plaćanja komunalne naknade za
poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti iz područja
navedenih u članku 2. ove Odluke koji su pokrenuti povodom zahtjeva obveznika, nastavit će se
po službenoj dužnosti.
Članak 4.
(1)Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana oda objave u "Službenim novinama Općine
Marčana”.

Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade (“Službene novine Općine
Marčana”, br.13/18.)
Na temelju članka 98. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”,
br. 68/18.) i članka 36. točke 2. Statuta Općine Marčana (“Službene novine Općine Marčana”,
br. 7/09., 2/13. i 4/13 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Marčana, na sjednici održanoj
dana 29. studenoga 2018. godine, donosi

ODLUKU
o vrijednosti boda komunalne naknade
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se vrijednost boda komunalne naknade za izračun iznosa
komunalne naknade po četvornome metru (m²) površine nekretnine na području Općine
Marčana.
Članak 2.
Na sva pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom neposredno se primjenjuju odredbe
Zakona o komunalnom gospodarstvu i drugih propisa.
II VRIJEDNOST BODA KOMUNALNE NAKNADE
Članak 3.
Vrijednost boda komunalne naknade iznosi 12,00 kuna godišnje po četvornome metru
(m²) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Općine Marčana određenoj Odlukom o
komunalnoj naknadi.
Temeljem vrijednosti boda iz stavka 1. ovoga članka određuje se komunalna naknada i za
garažni prostor, poslovni prostor, građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne
djelatnosti te neizgrađeno građevinsko zemljište u prvoj zoni, te za sve namjene nekretnina na
drugim područjima zona u Općini Marčana.
III ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 4.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o vrijednosti boda za
obračun komunalne naknade (“Službene novine Općine Marčana”, br. 9/01. i 11/17.)
Članak 5.
Ova Odluka objavit će se u "Službenim novinama Općine Marčana”, a stupa na snagu 1.
siječnja 2019. godine.
Klasa: 363-03/18-01/14
Ubroj: 2168/05-01-18-03
Marčana, 29. studenoga 2018.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARČANA
PREDSJEDNIK
Denis Diković,v.r.

Odluka o komunalnom doprinosu (“Službene novine Općine Marčana”, br. 15/18., 4/20.,
12/20. i 12/21.)

ODLUKA
o komunalnom doprinosu
Redakcijski pročišćen tekst
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1)Ovom se Odlukom određuju:
- zone u Općini Marčana za plaćanje komunalnog doprinosa
- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama u Općini Marčana
(u daljnjem tekstu: jedinična vrijednost komunalnog doprinosa)
- način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,
- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično
ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.
(2)Nazivi i obuhvati građevinskih područja i izdvojenih građevinskih područja naselja,
izdvojenih građevinskih područja izvan naselja te drugi prostornoplanski elementi koji se navode
u ovoj Odluci odnose se na Prostorni plan uređenja Općine Marčana (”Službene novine Općine
Marčana”, br. 9/09.).
Članak 2.
(1) Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne
infrastrukture na području cijele Općine Marčana i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta
u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine, ako Zakonom o komunalnom
gospodarstvu nije propisano drukčije.
(2) Komunalni doprinos je prihod proračuna Općine Marčana koji se koristi samo za
financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.
Članak 3.
(1) Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi
ozakonjena građevina odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza
plaćanja komunalnog doprinosa (dalje: vlasnik).
(2)U slučaju da je građevna čestica u suvlasništvu, suvlasnicima se određuje obveza
plaćanja komunalnog doprinosa sukladno veličini njihovih suvlasničkih dijelova. U slučaju da
građevinu grade dva ili više investitora, suinvestitorima se određuje obveza plaćanja komunalnog
doprinosa na jednake dijelove, osim ako ne dostave pisani međusobni sporazum o drukčijem
omjeru plaćanja komunalnog doprinosa.
(3) Komunalni doprinos plaća se jednokratno, a iznimno obročno u slučajevima i pod
uvjetima iz ove Odluke.
(4) Općina Marčana ne plaća komunalni doprinos na svom području.
(5) Komunalni doprinos se temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu ne plaća za
građenje i ozakonjenje:
1. komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova,
2. vojnih građevina,
3. prometne, vodne, pomorske, komunikacijske i elektroničke komunikacijske
infrastrukture,
4. nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova,

5. sportskih i dječjih igrališta,
6. ograda, zidova i potpornih zidova,
7. parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih
kolektora, fotonaponskih modula na građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru postojeće
građevine ili na postojećoj građevini, koji su namijenjeni uporabi te građevine
8. spomenika.
Članak 4.
(1) Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se
gradi ili je izgrađena izraženog u kubnim metrima (m³) s jediničnom vrijednošću komunalnog
doprinosa u zoni u kojoj se zgrada gradi ili je izgrađena.
(2) Komunalni doprinos za otvorene bazene i druge otvorene građevine te spremnike za
naftu i druge tekućine s pokrovom čija visina se mijenja obračunava se množenjem tlocrtne
površine građevine koja se gradi ili je izgrađena izražene u četvornim metrima (m²) s jediničnom
vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se građevina gradi ili je izgrađena.
Članak 5.
(1) Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove zgrade ili ako se postojeća
zgrada dograđuje ili nadograđuje, komunalni doprinos obračunava se na razliku obujma zgrade u
odnosu na prijašnji obujam zgrade.
(2) Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak obujmu postojeće zgrade koja se
uklanja, ne plaća se komunalni doprinos, a o čemu se donosi rješenje kojim se utvrđuje da ne
postoji obveza plaćanja komunalnog doprinosa.
(3) Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na obračun komunalnog
doprinosa za građevine koje nisu zgrade te na obračun komunalnog doprinosa za ozakonjene
građevine.
Članak 6.
(1) Rješenje o komunalnom doprinosu donosi i ovršava Jedinstveni upravni odjel Općine
Marčana u skladu s ovom Odlukom u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti ili po zahtjevu
stranke.
(2) Ako je Općina Marčana u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno
uređenje sklopila ugovor kojim se obvezuje djelomično ili u cijelosti prebiti potraživanja s
obvezom plaćanja komunalnog doprinosa, rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se i u skladu
s tim ugovorom.
(3)Jedinstveni upravni odjel Općine Marčana izdaje i potvrde o uplaćenom komunalnom
doprinosu.
Članak 7.
(1)Na sva pitanja koja nisu uređena ovo Odlukom neposredno se primjenjuje Zakon o
komunalnom gospodarstvu i drugi propisi.
II ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA
a) Zone u građevinskim područjima
Članak 8.
(1)Na području Općine Marčana određuje se za planirana građevinska područja naselja,
građevinska područja izdvojenih dijelova naselja, izdvojena građevinska područja gospodarske
namjene, te izdvojena građevinska područja za sport i za groblja, pet zona u svrhu obračuna
odnosno određivanja jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa, i to:

1.prva zona koja obuhvaća:
- građevinska područja tri izdvojena dijela naselja Šegotići (Duga uvala 1, Duga uvala
2 i Duga uvala 3) unutar planiranog obuhvata UPU Duga uvala, te dva izdvojena
dijela naselja Krnica (oba Krnički porat- dio) i jedno građevinsko područje
izdvojenog dijela naselja Rakalj (Krnički porat-dio), svi unutar planiranog obuhvata
UPU Krnički porat,
- izdvojena građevinska područja gospodarske namjene unutar planiranog obuhvata
urbanističkog plana uređenja (dalje: UPU) Duga uvala, UPU ugostiteljsko –
turističkog područja Kalavojna, UPU ugostiteljsko – turističkog područja Kaval, UPU
Krnički porat, UPU ugostiteljsko – turističkog područja Sveti Mikula, UPU
ugostiteljsko – turističkog područja Valkavran, UPU proizvodnog područja
marikulture i ribarske infrastrukture Blaz, UPU ugostiteljsko-turističkog područja
Blaz-Salamušćica, UPU proizvodnog područja marikulture i ribarske infrastrukture i
sportske luke Budava, te UPU Draga;
2.druga zona koja obuhvaća:
- građevinska područja naselja (bez izdvojenih dijelova tih naselja) Kavran, Krnica,
Loborika, Marčana, Pavičini, Peruški-Išići, Rakalj i Šegotići,
- građevinska područja izdvojenih dijelova naselja Krnica: Raskriž, Suhača i Laništa,
- građevinska područja izdvojenih dijelova naselja Rakalj: Štrnina, Sv. Mikula, Prnaž,
Krase (dva dijela) i Krčina (tri dijela),
- građevinsko područje sportske luke Budava,
- izdvojena građevinska područja gospodarske namjene unutar UPU proizvodnog
područja Filipana, UPU proizvodnog područja Golubinčina, UPU proizvodnog
područja Krnica – sjeverozapad, UPU proizvodnog područja Krnički porat – Strane,
UPU proizvodnog područja Križ, UPU proizvodnog područja Loborika, UPU Golf
igrališta Loborika, UPU poslovnog područja Marčana – jug i UPU proizvodnog
područja Marčanka, UPU proizvodnog područja Divšići, UPU proizvodnog područja
Krnica - sjeveroistok, UPU Turističkog punkta Marusi, UPU Turističkog punkta
Stancija Negričani, UPU poslovnog područja Pavini i UPU Turističkog punkta
Peruški, te izdvojeno građevinsko područje gospodarske namjene Krčina;
3.treća zona koja obuhvaća:
- građevinska područja naselja (bez izdvojenih dijelova tih naselja): Cokuni - Cveki,
Divšići, Hreljići, Kujići, Mali Vareški - Jovići, Mutvoran, Pinezići, Prodol i Veliki
Vareški,
- građevinsko područje izdvojenog dijela naselja Hreljići: Sv. Marija od Zdravlja,
- građevinska područja izdvojenih dijelova naselja Loborika: Radeki Polje, Radeki
Glavica (dva dijela), Stancija Peličeti, Stancija Žmak i Stancija Kampi,
- građevinska područja izdvojenih dijelova naselja Kujići: Manjadvorci (dva dijela) i
Prdajci (dio),
- građevinska područja izdvojenih dijelova naselja Marčana: Čalićevi dvori, Vidasovi
dvori, Galantovi dvori (tri dijela), Šantini dvori, Drakarovi dvori, Pavini dvori (dva
dijela) i Stancija Karbunera,
- građevinsko područje izdvojenog dijela naselja Pinezići: Stancija Zenzerović,
- građevinsko područje izdvojenog dijela naselja Prodol: Prodol Bivio (dva dijela);
4.četvrta zona koja obuhvaća:
- građevinska područja naselja (bez izdvojenih dijelova tih naselja): Belavići, Bratulići,
Filipana, Orbanići i Šarići
- građevinsko područje izdvojenog dijela naselja Belavići: Jukići,

-

građevinsko područje izdvojenog dijela naselja Hreljići: Biletići,
građevinsko područje izdvojenog dijela naselja Filipana: Taškerovi dvori,
građevinska područja izdvojenih dijelova naselja Divšići: Cetinići-Matelići, Negričani
(dva dijela), Kužinići, Stancija Celija (dva dijela), Boduleri i Frlini,
građevinsko područje izdvojenog dijela naselja Mali Vareški: Verlići,
građevinsko područje izdvojenog dijela naselja Krnica: Kumparička,
građevinska područja izdvojenih dijelova naselja Marčana: Tronovi dvori (dva dijela,
Kavrančevi dvori (dva dijela), Kabolovi dvori (dva dijela), Catela (dva dijela),
građevinska područja izdvojenih dijelova naselja Orbanići: Kuftići i Butkovići (dio),
građevinsko područje izdvojenog dijela naselja Peruški: Marusi, Stancija Peruško,
građevinska područja izdvojenih dijelova naselja Prodol: Stara Stancija (dva dijela),
građevinsko područje izdvojenog dijela naselja Rakalj: Prisedi,
građevinsko područje izdvojenog dijela naselja Šarići: Krvavići;

5.peta zona koja obuhvaća ostala građevinska područja koja nisu obuhvaćena u točkama
1. do 5. ovoga stavka.
b) Zone izvan građevinskih područja
Članak 9.
(1)Na području Općine Marčana određuje se za prostor izvan građevinskih područja,
osim za građevine za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti, šest zona u svrhu
obračuna odnosno određivanja jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa, i to:
1. prva zona koja obuhvaća prostor u zaštićenom obalnom području mora (u daljnjem
tekstu: ZOP) koji se nalazi do 100 metara od obale mora ili od postojeće asfaltirane
javne ili nerazvrstane ceste ili od planiranih građevinskih područja iz članka 8. točke 1.
ove Odluke;
2.

druga zona koja obuhvaća:

- prostor u ZOP-u koji se nalazi od 100 do 300 metara od obale mora ili od postojeće
asfaltirane javne ili nerazvrstane ceste ili od planiranih građevinskih područja iz članka 8.
točke 1. ove Odluke,
- prostor izvan ZOP-a koji se nalazi do 100 metara od planiranih građevinskih područja
iz članka 8. točke 2. ove Odluke;
3. treća zona koja obuhvaća:
- prostor u ZOP-u koji se nalazi preko 300 metara od obale mora ili od postojeće
asfaltirane javne ili nerazvrstane ceste ili od planiranih građevinskih područja iz članka 8.
točke 1. ove Odluke,
- prostor izvan ZOP-a koji se nalazi od 100 do 300 metara od planiranih građevinskih
područja iz članka 8. točke 2. ove Odluke;
- prostor izvan ZOP-a koji se nalazi do 100 metara od planiranih građevinskih područja
iz članka 8. točke 3. ove Odluke;
4. četvrta zona koja obuhvaća:
- prostor izvan ZOP-a koji se nalazi na udaljenosti do tri kilometra od obale mora,
- prostor izvan ZOP-a koji se nalazi od 100 do 300 metara od planiranih građevinskih
područja iz članka 8. točke 3. ove Odluke;
- prostor izvan ZOP-a koji se nalazi do 100 metara od planiranih građevinskih područja
iz članka 8. točke 4. ove Odluke;

- prostor izvan ZOP-a koji se nalazi do 100 metara od postojeće asfaltirane javne ili
nerazvrstane ceste;
5. peta zona koja obuhvaća:
- prostor izvan ZOP-a koji se nalazi od 100 do 300 metara od planiranih građevinskih
područja iz članka 8. točke 4. ove Odluke;
- prostor izvan ZOP-a koji se nalazi od 100 do 300 metara od postojeće asfaltirane javne
ili nerazvrstane ceste;
6. šesta zona koja obuhvaća preostali prostor Općine Marčana izvan građevinskih područja
koji nije obuhvaćen točkama 1. do 5. ovoga članka.
(2) Udaljenosti iz ovoga članka određene se kao zračne udaljenosti građevne čestice od
granica građevinskih područja prema kartografskim prikazima granica građevinskih područja iz
Prostornog plana uređenja Općine Marčana odnosno od ruba obale mora ili od ruba postojeće
asfaltirane javne ili nerazvrstane ceste.
Članak 10.
(1)Na području Općine Marčana određuju se za prostor izvan građevinskih područja za
građevine za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti, tri zone u svrhu obračuna odnosno
određivanja jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa, i to:
1.prva zona koja obuhvaća prostor koji se nalazi do 100 metara od granice građevinskih
područja do kojih vode postojeće asfaltirane javne ili nerazvrstane ceste;
2.druga zona koja obuhvaća:
- prostor koji se nalazi od 100 do 300 metara od granice građevinskih područja do kojih
vode postojeće asfaltirane javne ili nerazvrstane ceste,
- prostor koji se nalazi do 100 metara od postojeće asfaltirane javne ili nerazvrstane
ceste, osim prostora iz točke 1. ovoga stavka;
3.treća zona koja obuhvaća preostali prostor Općine Marčana izvan građevinskih područja
koji nije obuhvaćen točkama 1. i 2. ovoga stavka.
(2) Udaljenosti iz ovoga članka određene se kao zračne udaljenosti građevne čestice od
granica građevinskih područja prema kartografskim prikazima granica građevinskih područja iz
Prostornog plana uređenja Općine Marčana odnosno od ruba postojeće asfaltirane javne ili
nerazvrstane ceste.

III JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA PO POJEDINIM
ZONAMA
Članak 11.
(1)Vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, dužan je u zonama iz članka 8.
ove Odluke po m3 obujma odnosno po m2 površine građevine, platiti slijedeći komunalni
doprinos:
1.u prvoj zoni ukupno 138,28 kuna,
2.u drugoj zoni ukupno 108,00 kuna,
3.u trećoj zoni ukupno 90,00 kuna,
4.u četvrtoj zoni ukupno 72,00 kuna,
5.u petoj zoni ukupno 54,00 kuna.

(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, kada se radi o izgradnji građevina za
obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti (sve proizvodne građevine na gospodarstvu,
građevine za preradu, skladištenje, doradu i prodaju poljoprivrednih proizvoda te sve prateće
građevine koje služe odvijanju tehnološkog procesa na poljoprivrednom gospodarstvu) osim
staklenika i plastenika u svrhu poljoprivredne proizvodnje, vlasnik građevne čestice na kojoj se
gradi građevina, dužan je, ovisno o zoni u kojoj se zemljište nalazi, po m3 takve građevine
platiti komunalni doprinos određen u stavku 1. ovoga članka umanjen za 90%.
(3) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, kada se radi o izgradnji staklenika i
plastenika u svrhu poljoprivredne proizvodnje, vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi
građevina dužan je, ovisno o zoni u kojoj se zemljište nalazi, po m3 građevine platiti
komunalni doprinos određen u stavku 1. ovoga članka umanjen za 97 %.
(4)Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, kada se radi o izgradnji garaža u sklopu
osnovne građevine ili kao pomoćne građevine, vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi
građevina dužan je, ovisno o zoni u kojoj se zemljište nalazi, po m3 garaže platiti komunalni
doprinos određen u stavku 1. ovoga članka umanjen za 25%.
(5)Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, za obujam podrumske etaže građevine,
vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, dužan je, ovisno o zoni u kojoj se
zemljište nalazi, po m3 obujma podrumske etaže građevine platiti komunalni doprinos određen
u stavku 1. ovoga članka umanjen za 50%.
(6)Umanjenja iz stavka 2. do 5. ovoga članka ne mogu se zbrajati.
(7)U slučaju kasnije prenamijene građevina iz stavaka 2., 3. i 4.. ovoga članka vlasnik
građevne čestice na kojoj se izgrađena građevina dužan je za obujam građevine koji se
prenamjenjuje, platiti komunalni doprinos u visini iznosa umanjenja komunalnog doprinosa iz
tih stavaka.
Članak 12.
(1)Vlasnik građevne čestice odnosno zemljišta na kojoj se gradi građevina dužan je u
zonama iz članka 9. ove Odluke po m3 obujma odnosno po m2 površine građevine, platiti
slijedeći komunalni doprinos:
1.u prvoj zoni ukupno 96,00 kuna,
2.u drugoj zoni ukupno 84,00 kuna,
3.u trećoj zoni ukupno 72,00 kuna,
4.u četvrtoj zoni ukupno 60,00 kuna,
5.u petoj zoni ukupno 48,00 kuna,
6.u šestoj zoni ukupno 36,00 kuna.
(2)Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, kada se radi o izgradnji garaža u sklopu
osnovne građevine ili kao pomoćne građevine, vlasnik građevne čestice odnosno zemljišta na
kojem se gradi građevina dužan je, ovisno o zoni u kojoj se zemljište nalazi, po m3 garaže
platiti komunalni doprinos određen u stavku 1. ovoga članka umanjen za 25%.
(3)Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, za obujam podrumske etaže građevine,
vlasnik građevne čestice odnosno zemljišta na kojem se gradi građevina dužan je, ovisno o zoni
u kojoj se zemljište nalazi, po m3 podrumske etaže građevine platiti komunalni doprinos
određen u stavku 1. ovoga članka umanjen za 50%.
(4)Umanjenja iz stavaka 2. i 3. ovoga članka ne mogu se zbrajati.
(5)U slučaju kasnije prenamijene garaže iz stavka 2. ovoga članka vlasnik građevne
čestice odnosno zemljišta dužan je za obujam garaže koji se prenamjenjuje, platiti komunalni
doprinos u visini iznosa umanjenja komunalnog doprinosa iz tog stavka.

Članak 13.
(1)Vlasnik građevne čestice odnosno zemljišta na kojem se gradi građevina za obavljanje
isključivo poljoprivredne djelatnosti, odnosno investitor, dužan je u zonama iz članka 10. ove
Odluke po m3 obujma odnosno po m2 površine građevine, platiti slijedeći komunalni doprinos
za nerazvrstane ceste, i to:
1.u prvoj zoni 4,80 kuna,
2.u drugoj zoni 3,50 kuna,
3.u trećoj zoni 2,40 kuna.
(2)Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, za obujam podrumske etaže građevine,
vlasnik građevne čestice odnosno zemljišta na kojem se gradi građevina, dužan je, ovisno o zoni
u kojoj se zemljište nalazi, po m3 obujma podrumske etaže građevine platiti komunalni
doprinos određen u stavku 1. ovoga članka umanjen za 50%.
(3) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, kada se radi o izgradnji staklenika i
plastenika u svrhu poljoprivredne proizvodnje, vlasnik građevne čestice odnosno zemljišta na
kojem se gradi građevina, dužan je, ovisno o zoni u kojoj se zemljište nalazi, po m3 građevine
platiti komunalni doprinos određen u stavku 1. ovoga članka umanjen za 70%.
(4)Umanjenja iz stavaka 2. i 3. ovoga članka ne mogu se zbrajati.
IV NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 14.
(1)Komunalni doprinos plaća se na žiro račun Općine Marčana u roku od 15 dana od
dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu.
(2)Na zakašnjela plaćanja komunalnog doprinosa obračunava se i naplaćuje zakonska
zatezna kamata.
(3)Vlasnici građevnih čestica u zonama gospodarske namjene iz članka 8. ove Odluke
mogu umjesto plaćanja komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka, ukoliko to sami zatraže i
ako to odobri Općinski načelnik, preuzeti obvezu da u određenom roku sami izgrade odnosno
organiziraju i financiraju izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se
financiraju iz komunalnog doprinosa za cijelo konkretno izdvojeno građevinsko područje
gospodarske namjene, uključujući i pristupnu cestu do tog građevinskog područja, te drugu
dovodnu infrastrukturu koja je uvjet izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji
se financiraju iz komunalnog doprinosa (napr. dovod električne energije za javnu rasvjetu), i to
u opsegu i na razini planiranoj dokumentima prostornog uređenja, s time da se ti objekti i uređaji
komunalne infrastrukture zajedno s pripadajućim zemljištem po izgradnji i ishođenju uporabne
dozvole predaju u vlasništvo Općini Marčana.
(4)Pod uvjetima iz prethodnog stavka, preuzimanje obveze
izgradnje odnosno
organiziranja i financiranja izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se
financiraju iz komunalnog doprinosa Općinski načelnik može odobriti i za dio konkretnog
izdvojenog građevinskog područja gospodarske namjene.
(5)Odredbe stavaka 3. i 4. ovog članka mogu se na odgovarajući način primijeniti i na
obveznike plaćanja komunalnog doprinosa u zonama ostalih namjena iz članka 8. ove Odluke.
(6)Iznimno od odredbi stavaka 3. do 5. ovoga članka, u slučaju kada se radi o
odobravanju izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se financiraju iz
komunalnog doprinosa umjesto plaćanja komunalnog doprinosa vrijednosti preko 500.000,00
kuna, odluke u svezi toga donosi Općinsko vijeće Općine Marčana.
(7)U slučaju nastupa posebnih okolnosti iz članka 95. stavka 2. Zakona o komunalnom
gospodarstvu, na zahtjev obveznika koji namjerava graditi građevinu za potrebe svoje poslovne
djelatnosti, a zbog naloženih mjera vezanih za te posebne okolnosti ne može poslovati, plaćanje

komunalnog doprinosa odredit će se u roku od najduže 3 mjeseca po prestanku tih posebnih
okolnosti.
(8) U slučaju nastupa posebnih okolnosti iz članka 95. stavka 2. Zakona o komunalnom
gospodarstvu postojećim obveznicima plaćanja komunalnog doprinosa iz stavka 7. ovoga članka
koji još nisu podmirili svoju obvezu plaćanja komunalnog doprinosa, odredit će se na njihov
zahtjev novi rok plaćanja komunalnog doprinosa u roku od najduže 3 mjeseca po prestanku tih
posebnih okolnosti.
Članak 15.
(1)Ako je vlasnik građevne čestice fizička osoba koja gradi obiteljsku stambenu zgradu
za stalno stanovanje, izgradnjom koje rješava svoje stambeno pitanje, i koja ispunjava uvjete za
djelomično oslobađanje plaćanja dijela komunalnog doprinosa sukladno odredbama članka 18.
ove Odluke, isti može prije donošenja rješenja o komunalnom doprinosu izabrati da li će
preostali dio komunalnog doprinosa za obujam građevine na koji se odnosi djelomično
oslobođenje platiti odjednom ili u najviše 60 mjesečnih obroka, s tim da iznos prvog obroka ne
može biti manji od 10% cjelokupnog iznosa određenog komunalnog doprinosa, niti manji od
1.000,00 kuna (osim ako je komunalni doprinos manji od 1.000,00 kuna), a prvi obrok dospijeva
na naplatu u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu.
(2)Iznosi drugog i daljnjih cijelih mjesečnih obroka kod obročnog plaćanja komunalnog
doprinosa iz stavka 1. ovog članka, ne mogu biti manji od 500,00 kuna.
(3)Drugi obrok dospijeva za naplatu 15-og dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je za
naplatu dospio prvi obrok, a daljnji obroci dospijevaju za naplatu svakog daljnjeg mjeseca, i to
15-og dana u mjesecu.
(4)Uplatnicu za prvi obrok komunalnog doprinosa Jedinstveni upravni odjel ispostavlja u
roku od pet dana od izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu, a za drugi i ostale obroke
prvog radnog dana u mjesecu u kojem pojedini obrok dospijeva za plaćanje.
(5)Vlasnik građevne čestice iz stavka 1. ovog članka koji plaća komunalni doprinos
odjednom u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu, ostvaruje
pravo na popust u visini od 10 % od ukupne visine komunalnog doprinosa.
(6)Odredbe ovog članka vezane za obročnu otplatu komunalnog doprinosa i popust kod
jednokratne uplate komunalnog doprinosa ne odnose se na dio obujma obiteljske stambene
zgrade za koji vlasnik građevne čestice ne ispunjava uvjete za djelomično oslobođenje plaćanja
komunalnog doprinosa.
Članak 16.
(1)Ako je vlasnik građevne čestice fizička osoba s neprekidnim prebivalištem na
području Općine Marčana najmanje jednu posljednju godinu, a komunalni doprinos je viši od
5.000,00 kuna, isti može prije donošenja rješenja o komunalnom doprinosu podnijeti zahtjev za
obročno plaćanje komunalnog doprinosa u najviše 60 mjesečnih obroka uz dano jamstvo, s time
da iznos prvog obroka ne može biti manji od 10% cjelokupnog iznosa određenog komunalnog
doprinosa, niti manji od 2.500,00 kuna, a iznosi drugog i daljnjih cijelih mjesečnih obroka ne
mogu biti manji od 1.000,00 kuna.
(2)Prvi obrok dospijeva na naplatu u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o
komunalnom doprinosu, drugi obrok dospijeva za naplatu 15-og dana u mjesecu nakon mjeseca
u kojem je za naplatu dospio prvi obrok, a daljnji obroci dospijevaju za naplatu svakog daljnjeg
mjeseca, i to 15-og dana u mjesecu.
(3)Na sve obroke iz stavka 1. ovog članka, osim prvog obroka, obračunavaju se i
plaćaju kamate u visini 50% eskontne stope Hrvatske narodne banke, a za razdoblje od dana
dospijeća prvog obroka do dana ispostavljanja uplatnice od strane Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Marčana za konkretni obrok komunalnog doprinosa.

(4)Uplatnicu za prvi obrok komunalnog doprinosa Jedinstveni upravni odjel ispostavlja u
roku od pet dana od izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu, a za drugi i ostale obroke
prvog radnog dana u mjesecu u kojem pojedini obrok dospijeva za plaćanje, i to sa kamatom
obračunatom do dana dospijeća tog obroka.
(5)Obveznik iz stavka 1. dužan je prije donošenja rješenja o komunalnom doprinosu dati
Općini Marčana jamstvo za obročno plaćanje komunalnog doprinosa na iznos visine
komunalnog doprinosa koji se obročno otplaćuje (od drugog obroka nadalje) s kamatama za
cijelo razdoblje otplate, i to:
- za komunalni doprinos koji zajedno s kamatama iznosi od 30.000,00 do 60.000,00 kuna
u vidu zadužnice ovjerene od strane javnog bilježnika,
- za komunalni doprinos koji zajedno s kamatama iznosi više od 60.000,00 kuna u vidu
javnobilježnički solemniziranog sporazuma o osiguranju novčane tražbine s upisom hipoteke ne
nekretnini obveznika ili u vidu bankarske garancije. Troškove u svezi ishođenja jamstva
odnosno njegove javobilježničke ovjere snosi obveznik.
(6) U slučaju zakašnjenja s uplatom pojedinog obroka s kamatom, ako obveznik ni nakon
opomene ne plati dugovani iznos u roku od osam dana, ili ako u tijeku obročne otplate u više od
dva navrata kasni s plaćanjem, cjelokupni neuplaćeni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na
naplatu s prvim narednim danom nakon isteka dodatnog roka za plaćanje po opomeni ako
obveznik nije izvršio plaćanje po toj opomeni, odnosno s danom s dospijeća obroka komunalnog
doprinosa u slučaju trećeg kašnjenja u plaćanju.
IV OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 17.
(1)Od plaćanja komunalnog doprinosa potpuno će se osloboditi slijedeći vlasnici
građevne čestice, i to:
- Republika Hrvatska i Istarska županija za projekte koji su od općeg javnog ili
socijalnog interesa, poput izgradnje škola, dječjih vrtića, bolnica, domova zdravlja,
ustanova socijalne skrbi, izgradnje sportskih objekata i drugih sličnih projekata,
- trgovačka društva, javne ustanove i drugi organizacijski oblici u isključivom ili
većinskom vlasništvu Općine Marčana u slučaju izgradnje građevina koje služe za
obavljanje njihove osnovne djelatnosti,
- vjerske i humanitarne organizacije za objekte koji neposredno služe obavljanju
njihove osnovne djelatnosti.
(2)Od plaćanja komunalnog doprinosa djelomično će se osloboditi vlasnici građevne
čestice fizičke osobe s neprekidnim prebivalištem na području Općine Marčana najmanje jednu
posljednju godinu i vlasnici građevne čestice pravne osobe s neprekidnim sjedištem na području
Općine Marčana najmanje jednu posljednju godinu, i to:
- u visini od 20 % komunalnog doprinosa utvrđenog sukladno odredbama ove Odluke
ukoliko imaju prebivalište odnosno sjedište na području Općine Marčana od jedne do
pet posljednjih godina,
- u visini od 40 % komunalnog doprinosa utvrđenog sukladno odredbama ove Odluke
ukoliko imaju prebivalište odnosno sjedište na području Općine Marčana od pet do
dvadeset posljednjih godina,
- - u visini od 45 % komunalnog doprinosa utvrđenog sukladno odredbama ove Odluke
ukoliko imaju prebivalište odnosno sjedište na području Općine Marčana preko
dvadeset posljednjih godina.
(3) Vlasnici građevne čestice koji grade jednoetažne proizvodne i/ili servisne hale te
njima pripadajuća skladišta, oslobađaju se plaćanja komunalnog doprinosa za dio tih hala svijetle
visine preko 3,5 metara (visina mjerena od poda). Odredbe ovoga stavka ne odnose se na

prostore unutar hala koji nisu neposredno namijenjeni obavljanju proizvodnih ili servisnih
djelatnosti i s njima povezanih skladišta (uredi, izložbeni prostori, prodajni prostori i sl.). U
slučaju kasnije prenamijene hale iz ovog stavka, vlasnik građevne čestice na kojoj je izgrađena
hala, dužan je platiti komunalni doprinos za razliku u obujmu hale za koji je oslobođen plaćanja
komunalnog doprinosa.
(4)Rješenjem o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa, koji donosi Jedinstveni
upravni odjel Općine Marčana, utvrdit će se za svaki pojedinačni slučaj visina komunalnog
doprinosa za koji se vrši oslobađanje.
Članak 18.
(1)Vlasnici građevnih čestica koji su državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem na
području Općine Marčana, a koji nemaju odgovarajuće riješeno stambeno pitanje i koji grade
obiteljsku kuću za stalno stanovanje u stambenim zonama iz članka 8. ove Odluke djelomično će
se, na njihov zahtjev, osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa za dio građevine koji služi
rješavanju stambenih potreba njihove obitelji ovisno o duljini njihova neprekidnog prebivališta
na području Općine Marčana, i to:
- vlasnici koji imaju prebivalište na području Općine Marčana do 10 godina - 20 %,
-

vlasnici koji imaju prebivalište na području Općine Marčana od 10 do 20 godina - 30
%,

-

vlasnici koji imaju prebivalište na području Općine Marčana preko 20 godina - 40 %.

(2)Smatra se da nema odgovarajuće riješeno stambeno pitanje osoba iz stavka 1. ovog
članka ako ona sama ili drugi član njezine obitelji nema na području Republike Hrvatske u
vlasništvu odgovarajući stan ili ako takav odgovarajući stan nije prodala ili na drugi način
otuđila u posljednje dvije godine.
(3)Pod odgovarajućim stanom u smislu odredbi stavka 2. ovog članka razumijeva se
vlasništvo stambenog prostora (stana ili kuće) koji ima priključke na vodu i struju, ili ima
mogućnost priključenja na tu komunalnu infrastrukturu, i udovoljava higijensko-tehničkim
uvjetima za zdravo stanovanje, a veličine je do 40,00 m2 korisne površine stana za samca, do
55,00 m2 korisne površine stana za dvočlanu obitelj, dok se za obitelj s tri i više članova
površina od 55,00 m2 korisne površine stana povećava za još dodatnih 10 m2 za trećeg i svakog
daljnjeg člana te obitelji. Odgovarajućim stanom ne smatra se stan koji koristi zaštićeni
najmoprimac.
(4)Područjem Općine Marčana iz stavka 1. ovog članka razumijeva se područje koje
prema sadašnjim propisima čini teritorij Općine Marčana.
(5)Pod neprekidnim prebivalištem na području Općine Marčana iz stavka 1. ovog članka
razumijeva se posljednje neprekidno trajanje prebivališta do trenutka donošenja rješenja kojim
se odlučuje o obračunu komunalnog doprinosa i djelomičnom oslobađanju od njegova plaćanja.
(6)Iznimno od odredbi stavka 4. i stavka 5. ovog članka, ukoliko supružnik vlasnika
građevne čestice ili jedan od supružnika koji su suvlasnici građevne čestice ima duže trajanje
neprekidnog prebivališta na području Općine Marčana nego sam vlasnik građevne čestice
odnosno drugi suvlasnik građevne čestice, kod rješavanja o djelomičnom oslobađanju plaćanja
komunalnog doprinosa iz ovog članka u obračun se uzima trajanje prebivališta supružnika čije
je trajanje neprekidnog prebivališta duže.
(7)Da li neki vlasnik građevne čestice odnosno njegov supružnik ima prebivalište na
području Općine Marčana određuje se prema podacima o njegovu prebivalištu u vrijeme
podnošenja zahtjeva za izdavanje akta na temelju kojeg se može graditi nadležnom upravnom
tijelu.

(8)Pod dijelom građevine koji služi zadovoljavanju stambenih potreba obitelji vlasnika
građevne čestice razumijeva se:
- za samca – 300,00 m3 obujma građevine,
- za dvočlanu obitelj - 400,00 m3 obujma građevine,
- za tročlanu obitelj - 460,00 m3 obujma građevine.
(9)Za obitelj s više od tri člana obujam građevine na koji se odnosi djelomično
oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa izračunava se tako da se obujam od 460,00 m3
povećava se za 40 m3 za četvrtog i svakog daljnjeg člana obitelji, ali ne na ukupno više od
700,00 m3.
(10)U slučaju kada se komunalni doprinos obračunava i plaća za razliku u obujmu nove
građevine u odnosu na građevinu koja se uklanja ili za povećani obujam postojeće građevina
koja se dograđuje ili nadograđuje, u obračun dijela građevine koji služi zadovoljavanju
stambenih potreba obitelji vlasnika građevne čestice iz prethodnog stavka uzima se i obujam
postojeće građevine za koji se ne plaća komunalni doprinos.
(11)U smislu odredbi ovog članka samac je osoba koja nema obitelj ili živi bez članova
obitelji, a obitelj čine supružnici (muž i žena u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici), djeca i drugi
srodnici koji zajedno žive, privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih
zajedno.
(12)Pravo na djelomično oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa iz ovog članka
vlasnik građevne čestice može ostvariti samo jednom. Ukoliko je jedan od supružnika ostvario
navedeno pravo radi rješavanja svojih stambenih potreba i stambenih potreba drugog supružnika,
taj drugi supružnik ne može više ostvariti navedeno pravo.
(13)Jedinstveni upravni odjel Općine Marčana dužan je sve obveznike plaćanja
komunalnog doprinosa za gradnju obiteljske kuće za stalno stanovanje, koji prema podacima iz
dostavljene projektne dokumentacije imaju prebivalište na području Općine Marčana, a koji
prema toj projektnoj dokumentaciji grade tu obiteljsku kuću na područjima iz članka 8. ove
Odluke, upoznati s mogućnošću i uvjetima za djelomično oslobađanje plaćanja komunalnog
doprinosa iz ove Odluke, kao i s time da mogu u roku, koji ne može biti kraći od osam dana od
prijema navedene obavijesti podnijeti zahtjev za djelomično oslobađanje plaćanja komunalnog
doprinosa sukladno odredbama ove Odluke. Protekom roka za podnošenje zahtjeva za
djelomično oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa gubi pravo na djelomično oslobođenje
plaćanja komunalnog doprinosa.
(14)Djelomična oslobođenja plaćanja komunalnog doprinosa ostvarena prema odredbama
članka 17. stavka 2. ove Odluke i prema odredbama ovoga članka, zbrajaju se s time da zajedno
ne smiju prijeći 82 % utvrđene visine komunalnog doprinosa.
Članak 19.
(1)Pri Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marčana osniva se i vodi službena
evidencija u svezi potpunog i djelomičnog oslobađanja plaćanja komunalnog doprinosa iz
članaka 17. i 18. ove Odluke.
(2)Službena evidencija iz stavka 1. ovog članka sastoji se od glavnih knjiga i zbirki
isprava.
(3)Glavna knjiga i zbirke isprava vode se za područje cijele Općine Marčana, i to
zasebno za potpuna odnosno za djelomična oslobađanja plaćanja komunalnog doprinosa.
(4)U glavnu knjigu službene evidencije potpunih oslobađanja plaćanja komunalnog
doprinosa unose se podaci o pravnim osobama koje su ostvarile navedeno pravo, klasi rješenja
o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa, katastarskoj općini i katastarskim česticama na
koje se odnosi oslobađanje, veličinu obujma odnosno površine građevine (otvorene građevine),
te iznosu komunalnog doprinosa na koji se odnosi oslobađanje.

(5)U glavnu knjigu službene evidencije djelomičnih oslobađanja plaćanja komunalnog
doprinosa unose se podaci o fizičkoj osobi koja je ostvarila navedeno pravo, klasi rješenja kojim
je riješeno o djelomičnom oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa, katastarskoj općini i
katastarskim česticama na koje se odnosi oslobađanje, supružniku i članovima obitelji čije se
stambene potrebe rješavaju, ukupnom obujmu obiteljske kuće, veličini obujma na koji se odnosi
djelomično oslobođenje, postotku djelomičnog oslobođenja, te iznosu djelomičnog oslobođenja
komunalnog doprinosa.
(6) Zbirke isprava vode se uz glavne knjige iz stavka 4. i 5. ovog članka na način da se uz
glavne knjige službenih evidencija trajno pohranjuju primjerci rješenja kojima je odlučeno o
potpunom odnosno djelomičnom oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa, zajedno s
preslikom građevne čestice iz projektne dokumentacije, i to redoslijedom kako je izvršen upis u
glavnoj knjizi.
V PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 20.
(1)Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu
(“Službene novine Općine Marčana”, br. 2/.06., 2/07., 7/09., 11/09., 2/10 – pročišćeni tekst,
7/11., 9/12., 11/12., 2/13. i 4/13 – pročišćeni tekst)
Članak 21.
(1)Ova Odluka objavit će se u "Službenim novinama Općine Marčana”, a stupa na snagu
1. siječnja 2019. godine.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA ODLUKE O DOPUNAMA ODLUKE O
KOMUNALNOM DOPRINOSU IZ SLUŽBENIH NOVINA OPĆINE MARČANA, BR. 4/20.
Članak 2.
Uslijed nastupanja posebnih okolnosti iz članka 95. stavka 2. Zakona o komunalnom
gospodarstvu, čije je nastupanje utvrđeno Odlukom ministara graditeljstva i prostornog uređenja
o nastupanju posebnih okolnosti KLASA:804-08/20-01/1, URBROJ:531-01-20-1 od 20. ožujka
2020. godine (uvjeti proglašene epidemije bolesti COVID-19, uzrokovane virusom SARS.CoV-2
na području Republike Hrvatske) određuje se da se do 50% naplaćenih sredstava komunalnog
doprinosa u 2020. godini može koristiti i za druge namjene različite od namjena propisanih
člankom 76. Zakona o komunalnom gospodarstvu, i to:
-za podmirenje izdataka za dovršenje investicijskih projekata započetih prije nastupa
posebnih okolnosti, odnosno za podmirenje obveza za te investicijske projekte (rashodi za
nabavu proizvedene dugotrajne imovine),
- za podmirenje učešća u projektima koji se financiraju u većem dijelu iz javnih sredstava
drugih proračuna ili EU sredstava,
-za podmirenje izdataka iz Programa održavanja komunalne infrastrukture,
-za podmirenje izdataka za programe javnih potreba u socijalnoj skrbi, zdravstvu,
predškolskom odgoju i školstvu.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od objave u "Službenim novinama Općine
Marčana”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAVRŠNA ODREDBA ODLUKE IZMJENI ODLUKE O DOPUNAMA ODLUKE O
KOMUNALNOM DOPRINOSU IZ SLUŽBENIH NOVINA OPĆINE MARČANA, BR. 12/20.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana oda objave u "Službenim novinama Općine
Marčana”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAVRŠNA ODREDBA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O
KOMUNALNOM DOPRINOSU IZ SLUŽBENIH NOVINA OPĆINE MARČANA, BR. 12/21.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od objave u "Službenim novinama Općine
Marčana”.

Odluka o komunalnom redu (“Službene novine Općine Marčana”, br. 5/06., 7/08. i 7/09.)

ODLUKA
o komunalnom redu
Redakcijski pročišćeni tekst
I.OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1)Ovom se Odlukom propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje.
Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve pravne i fizičke osobe na
području Općine Marčana (u daljnem tekstu: Općina Marčana), ako zakonom ili drugim
propisom nije drugačije određeno.
Članak 2.
(1)Ovom Odlukom na području Općine Marčana određuje se:
- uređenje naselja,
- održavanje čistoće i čuvanje javnih površina,
- korištenje javnih površina,
- skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom,
- uklanjanje leda i snijega,
- uklanjanje protupravno postavljenih predmeta,
- mjere za provođenje komunalnog reda,
- kaznene odredbe.
Članak 3.
(1)Javne površine u smislu ove Odluke su sve površine koje su, neovisno o
vlasničkom statusu, namijenjene za korištenje neodređenom broju osoba.
(2)Kao javne površine iz prethodnog stavka razumjevaju se:
1. prometne površine: ulice i trgovi u naselju, ceste u naselju, ceste koje povezuju
dijelove naselja, parkirališta, okretišta, stajališta za vozila javnog prijevoza,
nogostupi, pješačke staze, putevi i zone, nadvožnjaci, javne stube, pristanište i
uređena obala, prirodne i uređene plaže i slično,
2. zelene površine: parkovi, drvoredi, zelene pasice, travnjaci, cvjetnjaci, zeleni
otoci, skupine i pojedinačna stabla, dječja igrališta, šetališta, zelene površine uz
ulice, trgove i ceste u naselju, kao i razni oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja,
3. šume u naselju i zaštitno zelenilo,
4. zaštićeni dijelovi prirode,
5. otvorene tržnice, kupališta i slični prostori.
(3)U slučaju spora, što se smatra javnom površinom, odluku donosi Načelnik
Općine Marčana (u daljnjem tekstu: Općinski načelnik).
II.UREĐENJE NASELJA
Članak 4.
(1)Pod uređenjem naselja razumijeva se uređenje i održavanje urednim svih
nekretnina unutar građevinskih područja naselja i naseljenih mjesta na području Općine
Marčana.
(2)Naselje se uređuje i održava urednim sukladno dokumentima prostornog uređenja
i odredbama ove Odluke.

(3)Pod uređenjem naselja razumijeva se i postavljanje urbane opreme.
(4)O davanju javnih površina na privremeno korištenje za postavljanje kioska i
drugih montažnih objekata, pokretnih radnji, uslužnih naprava, naprava za zabavu,
ugostiteljskih terasa i drugih privremenih objekata i naprava odlućuje se pod uvjetima i na
način određen posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Marčana (u daljnjem tekstu:
Općinsko vijeće).
URBANA OPREMA
Članak 5.
(1)Na području Općine Marčana, lokacije za postavljanje urbane opreme određuje
odlukom Općinski načelnik.
(2)Vlasnici urbane opreme i uređaja, odnosno ovlaštene pravne ili fizičke osobe
kojima je ista dana na upravljanje, korištenje, zakup i dr. moraju opremu održavati u
urednom i ispravnom stanju.
Članak 6.
(1)Pod urbanom opremom u smislu ove Odluke smatraju se komunalni objekti i
uređaji u općoj uporabi, kiosci, pokretne naprave, oprema za povećanje sigurnosti prometa,
putokazi, javni satovi, panoi, transparenti, plakati, oglasne ploče, izložbeni ormarići,
svjetleće i druge reklame, tende i druga oprema, te uređaji kao što su klima uređaji, antene,
kamere i slično.
(2)Urbana oprema može se postavljati samo na način da svojim položajem i
smještajem što bolje udovolji svrsi i namjeni za koju se postavlja, i to na lokacijama:
- na kojima svojom postavom ne ometa odvijanje kolnog i pješačkog prometa,
- ne sprječava ili otežava korištenje zgrada ili drugih građevina,
- ne ometa održavanje komunalne i druge infrastrukture,
- ne smanjuje preglednost (zaklanja vertikalnu i horizontalnu signalizaciju, smanjuje
trokut preglednosti i sl.),
- ne utječe negativno na oblikovanje i funkcioniranje okolnog prostora,
- ne utječe negativno na zelene površine,
- ne predstavlja dodatni izvor buke i onečišćenja.
Komunalni objekti i uređaji u općoj uporabi
Članak 7.
(1)Pod komunalnim objektima i uređajima u smislu ove Odluke razumijevaju se
telefonske govornice, nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu, skulpture,
poštanski sandučići za prikupljanje pošte, posude za otpad, stupovi za plakatiranje,
orijentacijski planovi i slični objekti i uređaji.
Članak 8.
(1)Telefonske govornice postavljaju se na javnim površinama prema programu
pravne osobe koja obavlja djelatnost telekomunikacija, uz prethodnu suglasnost Općinskog
načelnika.
(2)Pravna osoba koja obavlja djelatnost telekomunikacija dužna je telefonske
govornice održavati urednima i ispravnima.
Članak 9.

(1)Na području Općine Marčana stupovi za plakatiranje, posude za otpad (košarice i
pepeljare), skulpture, orijentacijski planovi i slično grade se ili postavljaju sukladno odluci
Općinskog načelnika.
(2)Spomenici i spomen ploče podižu se odnosno postavljaju, te uklanjaju na temelju
odluke Općinskog vijeća.
Članak 10.
(1)Javni nužnici moraju ispunjavati higijenske i tehničke uvjete i moraju se održavati
u čistom i ispravnom stanju.
(2)Vrijeme početka i završetka rada javnih nužnika utvrđuje Općinski načelnik.
Članak 11.
(1)Protupožarni hidranti i hidranti za pranje i zalijevanje javnih površina moraju se
održavati u ispravnom stanju.
(2)Zabranjeno je uništavanje, oštećenje i neovlaštena uporaba hidranta za vlastite
potrebe.
Članak 12.
(1)Zabranjeno je komunalne objekte i uređaje u općoj uporabi uništavati, oštećivati
te po njima šarati, crtati ili na drugi način prljati i nagrđivati.
Kiosci i montažni objekti
Članak 13.
(1)Pod kioskom u smislu ove Odluke razumijeva se tipizirana, cjelovita i tehnološki
dovršena prostorna jedinica lagane konstrukcije najveće tlocrtne površine do 12 četvornih
metara, koja se u cijelosti ili dijelovima može prenositi i postavljati na javnoj površini bez
temeljenja (moguće pričvršćivanje za podlogu), a s mogućnošću priključka na komunalnu i
drugu infrastrukturu, ovisno od vrste djelatnosti.
(2)Pod montažnim objektom u smislu ove Odluke razumijeva se jedna ili više
građevina najveće tlocrtne površine do 30 četvornih metara, koja svojom namjenom,
veličinom i oblikovanjem, te montažnom izvedbom konstruktivnih elemenata (bez vezivanja
za podlogu na koju se postavlja) predstavlja građevinu privremenog karaktera koja se lako
može demontirati, premještati i uklanjati.
(3)Odlukom Općinskog načelnika određuju se površine na kojima se može postaviti
kiosci i montažni objekti, njihova tipologija, kao i djelatnosti koje se u njima mogu
obavljati.
Naprave
Članak 14.
(1)Napravom u smislu ove Odluke smatraju se:
- pokretna prostorna jedinica, u pravilu na kotačima, predviđena za privremeno
obavljanje uslužne, ugostiteljske ili trgovinske djelatnosti),
-

uslužna naprava (automat, hladnjak, vaga za vaganje ljudi, sanduci za
čišćenje obuće, peć za pečenje plodina i sl.),
naprava za zabavu (prenosivi montažno – demontabilni uređaj predviđen za
zabavu djece i odraslih kao vrtuljak, cirkuski šator, automati i naprave za igru
te druge naprave zabavnih parkova, cirkusa i zabavnih radnji),

ugostiteljska terasa (dio javne površine koja se radi usluživanja gostiju
sezonski koristi za postavljanje stolova, stolica, suncobrana, hladnjaka za
sladoled, automata, vaza sa cvijećem, pokretnih zaštitnih ograda i dr.),
- štand (tipiziran lako prenosiv element namjenjen za prigodnu prodaju izvan
prodavaonica, prezentiranje proizvoda, pružanje usluga i dr.).
(2)Napravom u smislu ove Odluke razumijevaju se i predmeti koji se postavljaju:
- u svrhu zaštite od sunca (tende i sl.),
- u svrhu prezentiranja prodajnog asortimana ispred zanatskih i drugih
poslovnih objekata (izložbeni ormarići i sl.),
- u svrhu organiziranja manifestacija za vrijeme državnih, vjerskih i drugih
blagdana, obljetnica, sportskih događaja odnosno u svrhu promidžbe.
-

Članak 15.
(1)Naprave koje se postavljaju u svrhu organiziranja terasa ispred ugostiteljskih
objekata postavljaju se u pravilu u širini poslovne prostorije ili u njenoj neposrednoj blizini,
na način opisan u članku 6. stavak 2. ove Odluke.
(2)Naprave koje se postavljaju u svrhu prezentiranja prodajnog asortimana ispred
zanatskih i drugih poslovnih objekata postavljaju se u pravilu u širini poslovne prostorije.
Članak 16.
(1)U vrijeme državnih, vjerskih i drugih blagdana, obljetnica, sportskih,
promidžbenih i drugih manifestacija može se odobriti posebno zauzimanje javne površine u
svrhu postave pokretnih naprava iz članka 14. stavka 2. ove Odluke kao pratećih sadržaja.
Članak 17.
(1)Pod posebnim uređenjem naselja razumijeva se postavljanje dodatne opreme,
uređaja i pratećeg dekora u vrijeme državnih, vjerskih i drugih blagdana, obrednih, sportskih
i drugih manifestacija.
(2)Pod posebnim uređenjem naselja razumijeva se i postavljanje uređaja i opreme u
svrhu odgovarajuće noćne prezentacije građevina.
Oprema za povećanje sigurnosti prometa
Članak 18.
(1)Pod opremom za povećanje sigurnosti prometa u smislu ove Odluke razumijevaju
se zaštitni stupići, zaštitne ograde, betonske forme, cvjetne vaze i slično koji se postavljaju u
svrhu povećanja sigurnosti pješaka i ostalih sudionika u prometu.
(2)Oprema za povećanje sigurnosti prometa iz stavka 1. ovoga članka postavlja se
sukladno odluci Općinskog načelnika.
Putokazi
Članak 19.
(1)Putokazi koji ne spadaju u prometnu signalizaciju, a postavljaju se za
usmjeravanje prema građevinama za koje je usmjeravanje određeno posebnim propisom
(zdravstvena djelatnost i slično), odnosno prema građevinama povijesnog, kulturnog, javnog
i sličnog značaja, mogu se postavljati na javne površine, a temeljem suglasnosti Općinskog
načelnika.
(2)Putokazi iz prethodnog stavka mogu biti maksimalnih dimenzija 100 x 40 cm.

(3)Izuzetak u pogledu maksimalne veličine putokaza može odobriti Općinski
načelnik.
Panoi, transparenti i plakati
Članak 20.
(1)Na nekretninama na području Općine Marčana može se postavljati oprema
reklamnog i sličnog sadržaja i to:
- slobodno stojeći, prenosivi i ostali panoi,
- pojedinačna slova i simboli koji mogu sačinjavati tekst,
- privremeni panoi za oglašavanje kulturno-umjetničkih, sportskih i drugih
manifestacija,
- transparenti,
- zastave, parangali sa zastavicama i slično,
- veliki oglas izvješen na sveopće čitanje, objava, proglas, (vrijeme i mjesto
prikazivanja filmova, priredbi i slično),
- tiskani kulturni i drugi programi.
(2)Za postavljanje opreme iz stavka 1. ovog članka na javnim površinama plaća se
naknada koja se određuje prema kriterijima i mjerilima određenim posebnom odlukom
Općinskog načelnika.
(3)Postavljanje opreme iz stavka 1. ovog članka na javnim površinama odobrava se
posebnim rješenjem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marčana (u daljnjem tekstu:
Jedinstveni upravni odjel).
(4)Pano u pravilu mora biti izrađen od metala ili drugog trajnog materijala te mora
zadovoljavati minimalne standarde glede oblikovanja, uz obvezu objedinjavanja u
slučajevima kada za postavljanje na istoj lokaciji postoji više zainteresiranih ili već
postavljenih panoa.
(5)Plakati (informativni ili reklamni plakati) se mogu isticati samo na plakatnim
mjestima koja odlukom određuje Općinski načelnik (oglasne ploče, oglasni stupovi,
autobusne čekaonice), te u izlozima trgovina, ugostiteljskih objekata i drugih poslovnih
prostora, a izvan tih mjesta i prostora samo na temelju rješenja Jedinstvenog upravnog
odjela, kojim se rješenjem određuje svrha, način, mjesto i vrijeme postavljanja plakata, te
obveza rok i način uklanjanja nakon isteka roka postave.
(6)Dotrajale, neuredne i oštećene plakate kao i plakate kojima je istekla svrha
postave dužne su ukloniti osobe koje su plakate postavile.
(7)Za plakate koji su postavljeni izvan plakatnih mjesta, komunalni redar će narediti
uklanjanje.
UREĐENJE VANJSKIH DJELOVA GRAĐEVINA
Članak 21.
(1)Vlasnici zgrade dužni su popravljati vanjske dijelove zgrade.
(2)Oštećeni vanjski dijelovi zgrade, koji predstavljaju opasnost za prolaznike i
promet, ili nagrđuju opći izgled, moraju se odmah otkloniti o trošku vlasnika zgrade.
(3)Zapuštene ruševne zgrade koje su prijetnja sigurnosti prometa ljudi i vozila
vlasnici moraju sanirati odnosno ukloniti, ili će biti uklonjene o njihovom trošku.
(4)Vanjski dijelovi građevina (pročelja, balkoni, terase, ulazna vrata, prozori,
krovovi i drugo) i njihova dvorišta moraju biti uredni i čisti a oštećenja se moraju popraviti.
(5)Izloge treba održavati čistim i urednim, a u njima se ne smije držati ambalaža ili
skladištiti roba.

(6)Oglasne ploče, izložbeni ormarići, klima uređaji, satelitske antene, tende i slični
predmeti moraju se postavljati tako da ne narušavaju oblikovne karakteristike i vrijednosti
zgrade, te ih vlasnici moraju održavati u urednom i ispravnom stanju.
(7)Ako oglasne ploče, izložbeni ormarići, klima uređaji, satelitske antene, tende i
slični predmeti zadiru u zračni prostor iznad javne površine, mogu se postavljati na zgrade u
vlasništvu fizičkih i pravnih osoba samo na temelju rješenja Jedinstvenog upravnog odjela.
(8) Posuda sa cvijećem izvan gabarita objekta mora biti postavljena i osigurana na
način da spriječi pad posude te prolijevanje vode na prolaznike prilikom zalijevanja cvijeća.
Članak 22.
(1) Naselja moraju biti vidljivo označena natpisnim pločama.
(2)U naseljima u kojima postoje određeni nazivi trgova i ulica, natpisne ploče
moraju biti postavljene na svakom ulazu u ulicu odnosno na trg, te na svakom križanju ulica.
(3)Svaka zgrada mora biti obilježena kućnim brojem.
(4)Natpisne ploče naselja i ulica i trgova nabavljaju se, postavljaju i održavaju na
trošak Općine Marčana.
(5)Pločicu s oznakom kućnog broja nabavlja Jedinstveni upravni odjel, na trošak
vlasnika ili korisnika, a postavlja je i održava vlasnik ili korisnik zgrade, odnosno stana o
svom trošku.
(6)Veličinu, oblik i boju natpisnih ploča i kućnih brojeva iz ovog članka odlukom
određuje Općinski načelnik.
(7)Trgovačka društva i druge pravne osobe, upravna tijela, političke organizacije,
udruge i ostali koji su to dužni na osnovi posebnih propisa, na pročelje građevine u kojoj
koriste poslovni prostor ističu odgovarajuću natpisnu ploču, odnosno tvrtku.
(8)Pravne i fizičke osobe iz stavka 6. ovog članka dužne su natpis ukloniti u roku od
15 dana od prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno iseljenja iz građevine.
III. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNIH POVRŠINA
Članak 23.
(1)Javne površine koriste se u skladu s njihovom namjenom.
(2)Zabranjeno je zauzimanje javnih površina u bilo koju svrhu bez sklopljenog
ugovora ili odobrenja nadležnog tijela, osim u slučajevima kada je to određeno ovom
Odlukom.
(3)Zabranjeno je uništavati, oštećivati i onečišćavati javne površine, kao i objekte i
uređaje što su na njima ili su njihov sastavni dio.
(4)Zabranjeno je neovlašteno koristiti uređaje i opremu koji su namijenjeni radu
javnih službi.
Članak 24.
(1)Javne površine održavaju se na način da budu uredne i čiste, te da izgledom i
opremom služe svrsi za koju su namijenjene.
(2)Opseg, način i ostali uvjeti redovnog održavanja čistoće javnih površina utvrđuju
se godišnjim programom.
(3)Održavanje čistoće stambenih i drugih objekata kao i okoliša objekta, obveza je i
dužnost njihovih vlasnika i korisnika.
(4)Vlasnici ili korisnici objekata dužni su, kada njihova djelatnost dodatno
onečišćava javne površine, održavati čistoću pješačkih staza, odnosno dijela ulice za pješake
gdje staze ne postoje, a u dužini objekta, prema javno prometnoj površini.

Članak 25.
(1)Izvanredno održavanje čistoće javnih površina, kao i pojedinih objekata određuje
Općinski načelnik u situacijama koje nisu predviđene programom iz članka 24. stavka 2. ove
Odluke.
Članak 26.
(1)Na javnim površinama, za koje je to određeno programom iz članka 24. stavka 2.
ove Odluke, postavljaju se košarice za otpad radi skupljanja otpada koji stvaraju prolaznici.
(2)Fizičke osobe dužne su koristiti košarice za otpad postavljene na javnim
površinama i ne smiju javne površine onečišćavati bacanjem otpada.
(3)Postavljene košarice za otpad ne smiju se uništavati i oštećivati.
Članak 27.
(1)Vlasnici i korisnici sportskih i rekreacijskih objekata, zabavnih parkova i igrališta,
organizatori javnih skupova i korisnici javnih površina obvezni su osigurati čišćenje tog
prostora, kao i prostora koji služi kao pristup tim objektima tako da ti prostori budu očišćeni
u roku od 4 sata po završetku priredbe, odnosno radnog vremena tih objekata.
(2)Ako prostori iz stavka 1. ovog članka ne budu očišćeni u propisanom roku, po
nalogu Jedinstvenog upravnog odjela iste će očistiti ovlaštena fizička ili pravna osoba, na
teret obveznika iz stavka 1. ovog članka.
Članak 28.
(1)Na javnim se površinama ne smiju ostavljati vozila koja se ne upotrebljavaju u
prometu zbog dotrajalosti ili oštećenja niti se vozila smiju ostaviti napuštena na javnoj
površini.
(2)Komunalni redar naredit će vlasniku vozila koje se ne upotrebljava u prometu
zbog dotrajalosti ili oštećenja ili je, neovisno o razlozima neupotrebljavanja očito napušteno,
da u roku od tri dana ukloni vozilo s javne površine.
(3)Ako komunalni redar ne sazna tko je vlasnik vozila iz stavka 1. ovoga članka,
ostavit će na vozilu upozorenje vlasniku da ga ukloni s javne površine u roku od tri dana.
(4)Ako vlasnik vozila ne postupi po nalogu komunalnog redara, vozilo će biti
uklonjeno preko treće osobe na njegov trošak.
(5)Prisilno uklonjeno vozilo odvozi se na odgovarajuće odlagalište o čemu je
komunalni redar dužan obavijestiti vlasnika. Ako vlasnik ne preuzme vozilo u roku od 30
dana od primitka obavijesti i ne podmiri troškove uklanjanja i čuvanja (skladištenja) vozila i
druge troškove postupka, vozilo će biti prodano na javnoj dražbi.
(6)Iznimno od stavka 4. ovoga članka, neispravno vozilo koje vlasnik ne ukloni s
javne površine, a u takvom je stanju da nije za popravak bit će, na vlasnikov trošak, odmah
odvezeno i predano pravnoj ili fizičkoj osobi koja je ovlaštena za skupljanje ili skladištenje
odnosno zbrinjavanje glomaznog otpada.
(7)Na javnim površinama ne smiju se ostavljati ni plovila, dijelovi vozila i
glomazni otpad, osim u vrijeme organizirane akcije odvoza glomaznog otpada.
(8)Dijelovi vozila i glomazni otpad odloženi na javnoj površini uklonit će se s javne
površine po nalogu komunalnog redara, putem pravne ili fizičke osobe registrirane za
skupljanje ili obrađivanje otpada, bez posebnog vođenja upravnog postupka, odnosno bez
donošenja rješenja.
Članak 29.
(1)Vozila koja sudjeluju u cestovnom prometu ne smiju onečišćavati javne površine.

(2)Vozila koja prevoze tekući ili sipki materijal moraju imati sanduke, cisterne i
karoserije iz kojih isti ne smije curiti niti se prosipati.
(3)Vozila koja prevoze papir, sijeno, slamu, piljevinu, lišće ili drugi rasuti teret
moraju se prekriti ceradom ili se mora na drugi način osigurati da se materijal ne prosipa po
javnoj prometnoj površini.
(4)Osobe koje upravljaju vozilima koja se uključuju u promet s neasfaltiranih
površina (gradilišta, deponija materijala i sl.) dužna su poduzeti mjere za sprečavanje
onečišćenja cesta i drugih javnih površina.
Uređenje i održavanje zelenih površina
Članak 30.
(1)Pod zelenim površinama, u smislu ove Odluke, razumijevaju se postojeće zelene
površine iz članka 3. stavka 2. točke 2. ove Odluke i površine koje su dokumentima
prostornog uređenja određene kao zelene površine, a to su:
-javne zelene površine:zelene površine koje su javno dobro u općoj uporabi ili u
vlasništvu Općine Marčana,
-ostale zelene površine: zelene površine koje nisu javno dobro već su u vlasništvu ili
u posjedu pravnih ili fizičkih osoba.
Članak 31.
(1)Javnim zelenim površinama iz članka 30. podstavka 1. ove Odluke upravlja
Općinski načelnik sukladno godišnjem Programu održavanja komunalne infrastrukture.
Opći uvjeti zaštite zelenih površina
Članak 32.
(1)Na javnim zelenim površinama zabranjeno je:
a) svako oštećenje drveća i grmlja,
b) oštećenje i branje niskog raslinja i cvijeća,
c) neovlašteno sakupljanje i odnošenje bilo kojeg dijela drveća i grmlja,
d) kopanje i odvoženje zemlje, pijeska, kamenja, humusa i dr.,
e) vožnja, parkiranje i zaustavljanje bicikla i motornih vozila (osim kolica za
invalide, te vozila koja se koriste za održavanje zelenih površina i vozila za
održavanje komunalnih uređaja),
f) pranje i servisiranje vozila, te ispuštanje motornih ulja i drugih štetnih tvari,
g) loženje vatre, bacanje gorućih predmeta,
h) uporaba površina određenih za dječju igru i korištenje opreme za igru djece
protivno njihovoj namjeni,
i) slobodno puštanje životinja, osim na mjestima predviđenim za tu namjenu,
j) pričvršćivanje i vezivanje bilo kakvih predmeta na stabla i grmove uključujući
plakate, panoe, prometne znakove i druge predmete,
k) postavljanje naprava, panoa i sl. (osim parkovnog inventara - klupe, košarice za
otpatke i sl.),
l) održavanje javnih manifestacija,
m) organiziranje ljetnih terasa.
(2)Aktivnosti iz stavka 1. opisane pod d), k), l) i m) ovog članka mogu se na javnoj
zelenoj površini odobriti odlukom Općinskog načelnika.

Članak 33.
(1)Pravna ili fizička osoba koja upravlja ili gospodari šumama, zaštićenim objektima
prirode, sportskim, rekreacijskim, turističkim i drugim sličnim objektima, treba održavati
zelenu površinu unutar tih prostora, te se brinuti za njezinu zaštitu i obnovu, sukladno
odredbama ove Odluke.
(2)Vlasnicima ili korisnicima građevina preporuča se osigurati obnovu, uređivanje,
održavanje i zaštitu zelene površine na zemljištu koje pripada građevini, odnosno zelenim
površinama koje su u okviru ograđenog okoliša građevine.
Članak 34.
(1)Komunalni redar će rješenjem odrediti vlasniku ili korisniku zemljišta uklanjanje
osušenog ili bolesnog stabla ili grana koji bi svojim rušenjem, odnosno padom mogli
ugroziti sigurnost ljudi, prometa vozila, objekata u neposrednoj blizini (potkopavanje
temelja, podizanje asfaltnog sloja na prometnici i sl.).
Članak 35.
(1)Zelene ograde, te ostali nasadi uz javno prometne površine moraju se održavati
tako da ne sežu preko regulacijske linije na javno prometnu površinu ili da ne ometaju
promet i ne smanjuju preglednost.
(2)Komunalni redar će rješenjem odrediti vlasniku ili korisniku zemljišta uklanjanje
svih dijelova stabla ili nekog drugog raslinja koje je svojim nekontroliranim rastom sežu
preko regulacijske linije na javno prometnu površinu i time čine smetnju normalnom
odvijanju prometa, smanjuju preglednost ili predstavljaju smetnju prolaznicima, kao i
uklanjanje stabala ili dijelova stabla ili nekog drugog raslinja koje uz raskrižja ometa kut
preglednosti.
Držanje životinja
Članak 36.
(1)Općinsko vijeće posebnom odlukom određuje pojedina naselja u čijem je užem
dijelu zabranjeno držanje pojedine stoke, peradi i drugih domaćih i neuobičajenih životinja.
(2)Na područjima koja nisu obuhvaćena odredbom prethodnog stavka, mogu se u
naseljima i naseljenim mjestima držati domaće životinje pod uvjetom da njihovo držanje
ispunjava higijensko sanitarne uvjete.
(3)Komunalni redar može u povodu prijave ili po službenoj dužnosti zabraniti
držanje domaćih životinja na područjima gdje je to dopušteno, ako držanje domaćih
životinja ne ispunjava uvjete iz stavka 2. ovog članka.
(4)Ukoliko se stoka, perad i druge domaće i neuobičajene životinje drže u
zabranjenoj zoni, komunalni redar će izdati rješenje o uklanjanju s rokom izvršenja.
Članak 37.
(1)U smislu prethodnog članka stokom se smatraju: konj, mazga, magarac, mula,
govedo, svinja, ovca, koza i kunić.
(2)Pod peradi smatra se: kokoš, patka, guska, puran, prepelica i druga perad.
(3)Uvjeti i način držanja pasa, mačaka, divljih životinja i zvjeri te drugih opasnih i
zloćudnih životinja određen je posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Članak 38.
(1)Vlasnici životinja dužni su očistiti javnu površinu u slučaju da su je njihove
životinje onečistile.

Odlaganje građevinskog materijala, postavljanje skela i izvođenje građevinskih radova
Članak 39.
(1)Zauzimanje javne površine radi odlaganja građevinskog materijala, podizanja
građevinskih skela, organiziranja gradilišta i slično, odobrava se rješenjem Jedinstvenog
upravnog odjela.
(2)Zahtjev za izdavanje rješenja iz stavka 1. ovog članka, mora sadržavati opis
radova, površinu zemljišta (ucrtanu na presliku katastarskog plana) i svrhu zauzimanja javne
površine, period za koji se traži zauzimanje javne površine te, u slučaju kada je to potrebno,
i prijedlog privremene regulacije prometa.
(3)Rješenjem iz stavka 1. ovog članka odredit će se:
1. vrijeme zauzimanja zemljišta,
2. način postupanja sa otpadom i odloženim građevinskim materijalom, način zaštite
građevine kao i obveza ograđivanja, utovar, istovar i sl.,
3. površina zauzimanja zemljišta,
4. naknada u visini određenoj sukladno odluci Općinskog načelnika,
5. obveza vraćanja zemljišta u prvobitno stanje, odnosno sanacija oštećenih nasada,
6. privremena regulacija prometa, ukoliko se zbog radova mora ograničiti promet,
7. obveza održavanja čistoće okolnih javnih površina,
8. režim zaštite ljudi, dobara i imovine koji su pod neposrednim utjecajem radova, i
dr.
Prekopi
Članak 40.
(1)Radi izvođenja istraživačkih, građevinskih i drugih radova (instalacije i priključci
na vodovod, kanalizaciju, električnu, telefonsku i drugu javnu mrežu i slični građevinski
radovi) Jedinstveni upravni odjel može odobriti privremeno zauzimanje i prekop javne
površine, a na zahtjev investitora ili izvođača radova.
(2)Zahtjev iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati opis radova i vrijeme potrebno
za obavljanje radova i zauzimanje javne površine, a prilažu mu se, ovisno o vrsti radova,
grafički prikaz mjesta privremenog zauzimanja javne površine odnosno prekopa, suglasnosti
vlasnika instalacija i vodova, prijedlog privremene regulacije prometa ako se zbog radova
mora ograničiti promet, građevinsku dozvolu, te po potrebi i drugi prilozi.
(3)Rješenjem iz stavka 1. ovog članka odredit će se:
- trajanje radova i način zauzimanja javne površine odnosno prekopa,
- vrijeme izvođenja radova u tijeku dana, odnosno vremensko razdoblje u kojem se
radovi smiju izvoditi, te po potrebi, obveza prijave početka radova,
- privremena regulacija prometa,
- način postupanja s iskopanim materijalom,
- mjere koje izvođač odnosno investitor radova mora poduzeti nakon završetka
radova kako bi se osiguralo vraćanje javne površine u prvobitno stanje,
- način obavještavanja javnosti o radovima na javnoj površini, ako je to potrebno.
(4)Iznimno od odredbi stavka 1. i 2. ovog članka, u osobito hitnim slučajevima koji
mogu izazvati velike štete ili neposrednu opasnost za život i imovinu, radovi iz ovog članka
mogu se izvesti bez rješenja nadležnog upravnog tijela, s time da se to tijelo odmah
obavijesti o tome kao i o načinu uspostave prijašnjeg stanja.
(5)Na glavnim prometnim pravcima kao i u užem dijelu naselja, osim u slučajevima
iz stavka 4. ovog članka, zabranjeno je prekopavanje ulica u razdoblju od 01. srpnja do 31.
kolovoza.

Utovar i istovar robe
Članak 41.
(1)Utovar, istovar robe i materijala mora se obavljati prvenstveno izvan javnih
površina.
(2)U izuzetnim slučajevima, kada se roba ili materijal moraju privremeno odložiti na
javnu površinu, ne smiju ometati promet vozila i pješaka i moraju se odmah ukloniti.
(3)Za istovar ogrjevnog drva i sličnog materijala, te za cijepanje i piljenje drva treba
prvenstveno koristiti zemljište koje služi redovnoj upotrebi zgrade.
(4)U slučaju potrebe može se dio javne površine privremeno upotrijebiti za istovar
ogrijevnog drva i slično, te za slaganje i piljenje ogrjevnog drva, ali se javna površina mora
očistiti odnosno dovesti u prvobitno stanje, najkasnije u roku od 24 sata od zauzimanja
površine.
(5)Uredno složeno ogrjevno drvo koje ne čini smetnju prolaznicima i prometu može
se na javnoj površini držati najviše 15 dana od dana kad su izvršene radnje iz stavka 1. i 2.
ovog članka.
IV. SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA SKUPLJENIM KOMUNALNIM
OTPADOM

Članak 42.
(1)Na području Općine Marčana komunalni otpad organizirano skuplja ovlaštena
pravna osoba.
(2)Sa komunalnim otpadom koji se svrstava u opasni otpad treba postupati sukladno
Zakonu o otpadu i na temelju njega donesenim propisima.
Članak 43.
(1)Skupljanje otpada jest prikupljanje, razvrstavanje i/ili miješanje otpada u svrhu
prijevoza na obrađivanje ili odlaganje.
(2)Proizvođač otpada jest svaka osoba čijom aktivnošću nastaje otpad (izvorni
proizvođač) i/ili koja prethodnom obradom, miješanjem ili drugim postupkom, mijenja
sastav ili svojstva otpada, a posjednik otpada jest proizvođač otpada ili pravna ili fizička
osoba koja ga posjeduje.
(3)Komunalni otpad jest otpad iz kućanstava, te otpad iz proizvodne i/ili uslužne
djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava.
(4) Opasni otpad jest svaki otpad koji je po sastavu i svojstvima određen propisom
kao opasni otpad.
(5)Glomazni otpad je dio komunalnog otpada iz stavka 3. ovog članka koji se
obzirom na veličinu ne može odložiti u vreće ili posude za komunalni otpad (npr. kućanski
aparati i strojevi, dijelovi pokućstva, dijelovi sanitarnih uređaja, olupine vozila, auto gume i
sl.).
Članak 44.
(1)Zabranjeno je opasni i glomazni otpad odlagati u posude za komunalni otpad.
(2)Opasni i glomazni otpad posjednik je dužan predati pravnoj ili fizičkoj osobi
ovlaštenoj za skupljanje ili skladištenje odnosno zbrinjavanje tog otpada.
Članak 45.
(1)Posude za komunalni otpad iz kućanstva nabavlja i postavlja ovlaštena pravna
osoba i daje ih na uporabu korisnicima usluga.

(2)Proizvođač otpada iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti iz članka 43. stavka 3.
ove Odluke dužan je osigurati posudu za otpad, a za održavanje posude i skupljanje otpada
sklopiti ugovor sa ovlaštenom pravnom osobom.
Članak 46.
(1)Vrstu i mjesto za smještaj posuda za otpad određuje ovlaštena pravna osoba, uz
prethodno pribavljenu suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela.
(2)Ukoliko se posude za otpad smještaju uz površinu namijenjenu za odvijanje
cestovnog prometa, iste moraju biti postavljene u skladu sa propisima o sigurnosti prometa i
na odgovarajući način biti fiksirane da ne bi došlo do ugrožavanja sigurnosti prometa.
Članak 47.
(1)Korisnici usluga skupljanja otpada dužni su komunalni otpad (osim glomaznog
otpada) odlagati u posude za otpad, u zatvorenim vrećicama, tako da se otpad ne rasipa, te su
dužni posudu za otpad zatvoriti.
(2)Zabranjeno je posude za komunalni otpad istresati, prebirati po odloženom otpadu
ili na bilo koji drugi način onečišćavati mjesto gdje je postavljena posuda za otpad.
Članak 48.
(1)Komunalni otpad u pravilu se odvozi organizirano jednom tjedno, a u ljetnom
razdoblju (od 01. srpnja do 31. kolovoza) u priobalnim naseljima dva puta tjedno.
(2)Posebnom odlukom Općinskog načelnika može se, prema potrebi, za pojedina
naselja ili dijelove naselja utvrditi pojačani intenzitet odvoza komunalnog otpada.
Članak 49.
(1)Ovlaštena pravna ili fizička osoba, dužna je prilikom skupljanja otpada paziti da
ne ošteti posude za otpad, ograde i pročelja zgrada, a nakon pražnjenja posude dužna je istu
vratiti na mjesto, te pokupiti rasuti otpad.
Članak 50.
(1)Ovlaštena pravna ili fizička osoba dužna je osigurati održavanje, čišćenje i
dezinfekciju posuda za otpad najmanje jednom u zimskom periodu, a u ljetnom razdoblju
prema potrebi.
Članak 51.
(1)Zabranjeno je parkiranje i zaustavljanje vozila na način da se onemogućuje
pristup specijalnom vozilu za odvoz otpada ili onemogućuje odvoz otpada na drugi način.
Članak 52.
(1)Na području Općine Marčana zabranjeno je komunalni otpad zakopavati,
spaljivati ili odlagati na mjesto koje nije određeno za tu namjenu.
(2)Zabranjeno je loženje otvorene vatre radi spaljivanja granja, trave i korova i
drugog otpada sa zemljišta te komunalnog i drugog otpada na području Općine Marčana na
javnim površinama i građevinskom zemljištu u vlasništvu pravnih ili fizičkih osoba.
Članak 53.
(1)Skupljač otpada dužan je:
- osigurati dovoljan broj posuda za kućni otpad.
- održavati posude u tehnički i sanitarno ispravnom stanju.

- pri skupljanju odvozu i deponiranju otpada poduzeti mjere zaštite javnih površina i
higijensko-sanitarne mjere te pridržavati se propisa o otpadu i zaštiti okoliša.
Članak 54.
(1)Zabranjeno je bacanje i ukapanje otpadne animalne tvari (životinjskih leševa,
životinjskih otpadaka i konfiskata) na javne i druge površine.
(2)Uklanjanje otpadne animalne tvari vrši veterinarsko - higijeničarska služba.
Članak 55.
(1)Kod odlaganja stajskog gnoja u naselju na mjestu bližem od 100 m od stambene
ili poslovne zgrade, gnoj se mora isti dan zaorati ili pokriti zemljom, slamom ili drugim
odgovarajućim materijalom.
(2)Zabranjuje se ispuštanje sadržaja sabirnih jama na površinu tla ili na mjesta koja
nisu predviđena za pražnjenje.
V. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA
Članak 56.
(1)Uklanjanje snijega i leda s javne površine obavlja ovlaštena pravna osoba u čijoj
su nadležnosti poslovi održavanje te javne površine, izuzev s javnih površina za koje je
ovom Odlukom drugačije određeno.
(2)Snijeg i led ispred stambenih i poslovnih objekata dužni su očistiti vlasnici ili
korisnici tih objekata.
(3)Na ostalim javnim površinama, a u svrhu osiguranja prohodnosti, uklanjanje
snijega i leda vrši se prema planu za izvanredno čišćenje javnih površina.
(4)Snijeg i led uklanjaju se na način da se ne ošteti nogostup, kolnik ili druga
površina.
Članak 57.
(1)Snijeg se s javne površine počinje uklanjati kada napadne 5 cm, a ako pada duže
vrijeme mora se uklanjati i više puta.
(2)Led se s javne površine uklanja čim nastane.
Članak 58.
(1)Dio nogostupa koji se nalazi ispred stambenog ili poslovnog objekta dužan je
očistiti od leda i snijega vlasnik ili korisnik tog objekta, na način da se uklanjanjem ili
posipanjem solju ili pijeskom osigura siguran i nesmetan prolaz pješaka.
(2)Uklanjanje snijega i leda s parkirališta na kojem se plaća naknada, pješačkih staza
i drugih pješačkih površina na groblju, obveza je pravne osobe koje ima obvezu održavanja
tih javnih površina odnosno koja upravlja grobljima.
(3)O uklanjanju leda i snijega s nogostupa uz kiosk ili pokretnu napravu dužan je
brinuti se vlasnik odnosno korisnik kioska ili pokretne naprave.
(4)Pravna ili fizička osoba koja obavlja uklanjanje snijega i leda s javne površine
dužna je osigurati da se materijal kojim je posipana javna površina ukloni u roku od 3 dana
od dana otapanja snijega ili leda.

VI. CRPLJENJE, ODVOZ I ZBRINJAVANJE FEKALIJA IZ SEPTIČKIH, SABIRNIH I
CRNIH JAMA

Članak 59.
(1)Crpljenje, čišćenje i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama
obavlja ovlaštena pravna osoba osnovana u tu svrhu u skladu sa sanitarno-tehničkim
uvjetima.
(2)Poslovi iz stavka 1. ovog članka mogu se povjeriti i temeljem ugovora o
koncesiji.
Članak 60.
(1)Vlasnik septičkih jama dužan je pravovremeno zatražiti od ovlaštene pravne ili
fizičke osobe iz članka 59. ove Odluke čišćenje septičke jame, kako bi se izbjeglo
prelijevanje fekalija iz iste ili onečišćenje okoline.
Članak 61.
(1)Sadržaj iz septičkih jama ne smije se upotrebljavati za gnojenje vrtova ili
poljoprivrednih površina.
Članak 62.
(1)U slučaju prelijevanja ili propuštanja fekalija iz septičke jame, nadležno tijelo
donijeti će rješenje kojim će odrediti prekidanje dovoda vode nekretnini iz čije septičke jame
je došlo do prelijevanja ili propuštanja fekalija i to do otklanjanja nastalih nepravilnosti.
(2)Troškove sanacije snosi vlasnik odnosno korisnik septičke jame.
Članak 63.
(1)U slučaju kad se sadržaj iz septičke jame razlijeva ili izvire na javnu površinu, a
na terenu se ne može utvrditi vlasnik septičke jame, po nalogu Jedinstvenog upravnog odjela
ovlaštena pravna ili fizička osoba iz članka 59. ove Odluke će locirati područje izvora
onečišćenja i ubacivanjem markera u septičku jamu utvrditi propuštanje.
VII. MJERE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE
Članak 64.
(1)U svrhu zaštite zdravlja ljudi i stvaranje uvjeta za svakodnevno normalan život,
sukladno programu održavanja komunalne infrasrtukture, provode se preventivne mjere
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije javnih površina putem za to ovlaštene pravne ili
fizičke osobe.
(2)Mjere obvezatne (preventivne i protuepidemijske) dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije javnih površina provode se i po naredbi nadležnog sanitarnog inspektora.
(3)Mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije ostalih građevnih objekata i
otvorenih površina dužni su provoditi vlasnici tih objekata i otvorenih površina.
(4)Pravna ili fizička osoba koja obavlja poslove dezinsekcije i deratizacije dužna je
prije početka izvođenja radova obavijestiti građane s područja na kojima se ta mjera provodi
o početku i završetku izvođenja tih radova.
VIII. UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA
Članak 65.
(1)Predmeti koji su na javnoj i drugoj površini, na zgradama ili objektima postavljeni
suprotno odredbama ove Odluke smatraju se protupravno postavljenim predmetima.

(2)Komunalni redar rješenjem će narediti fizičkim ili pravnim osobama uklanjanje
objekata, opreme i uređaja postavljenih bez ugovora ili rješenja, odnosno protivno
odredbama ugovora ili rješenja.
(3)Komunalni redar rješenjem će narediti fizičkim ili pravnim osobama, uređenje i
održavanje javnih površina, kao i objekata, opreme i uređaja koji su na njima, ili su njihov
sastavni dio, kao i narediti radnje u svrhu provođenja komunalnog reda.
(4)Komunalni redar dužan je fizičku ili pravnu osobu prijaviti i nadležnoj inspekciji
kada je kazna za prekršaj određena posebnim propisom.
Članak 66.
(1)Ukoliko fizičke ili pravne osobe ne postupe po rješenju komunalnog redara iz
članka 65. ove Odluke komunalni redar provest će izvršenje rješenja na trošak izvršenika.
(2)Objekti koji su bili predmet izvršenja iz stavka 1. ovog članka odložit će se u
skladište.
Članak 67.
(1)Fizičke ili pravne osobe čiji su predmeti odloženi u skladište mogu iste uz pismeni
zahtjev preuzeti u roku od od 30 dana od primitka obavijesti nakon što podmire troškove
uklanjanja i čuvanja (skladištenja) i drugi troškovi postupka.
(2)Po proteku roka od 30 dana predmeti iz stavka 1. koje vlasnik nije preuzeo mogu
se prodati putem javne dražbe, a iz postignute cijene namiruju se troškovi uklanjanja i
čuvanja i drugi troškovi postupka.
(3)Ako se iz postignute cijene putem javne dražbe ne podmire troškovi uklanjanja i
čuvanja (skladištenja) i drugi troškovi postupka, isti će se otpisati kao nenaplativi.
(4)Ako je vlasnik predmeta nepoznat i ne javi se ni za 30 dana, dobiveni novac,
odnosno eventualna razlika novčanih sredstava prihod je proračuna Općine Marčana.
IX. MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA
Članak 68.
(1)Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja komunalni redar.
(2)Komunalni redar mora imati posebnu iskaznicu.
Članak 69.
(1)Komunalni redar je u provođenju ove Odluke ovlašten:
- rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja
komunalnog reda,
- narediti uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, objekata, uređaja i
reklama i reklamnih panoa,
- zabraniti obavljanje radova,
- zabraniti uporabu komunalnih objekata, uređaja i naprava ukoliko postoje
nedostaci sve dok se oni ne uklone,
- narediti vraćanje javne površine u prvobitno stanje,
- usmeno izreći i naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja,
- izdati obavezni prekršajni nalog i izreći novčanu kaznu,
- pokrenuti prekršajni postupak optužnim prijedlogom prekršajnom sudu i
poduzimati druge radnje u tom popstupku svojstvu ovlaštene osobe tužitelja.
Ako fizičke osobe, fizičke osobe obrtnici i osobe koja obavljaju drugu samostalnu
djelatnost, a koje su prekršaj počinile u svezi obavljanja njihova obrta ili druge samostalne

djelatnosti ili pravne osobe ne postupe po nalogu komunalnog redara, potrebne radnje obavit će
se na njihov trošak preko treće osobe.”
Članak 70.
(1)Fizička i pravna osoba dužna je komunalnom redaru omogućiti nesmetano
obavljanje nadzora, a poglavito pristup do prostorija objekata, naprava i uređaja, dati osobne
podatke, kao i pružiti druga potrebna obavještenja o predmetu uredovanja.
(2)Ako komunalni redar u svome radu naiđe na otpor, može zatražiti pomoć od
Ministarstva unutarnjih poslova.
X. KAZNENE ODREDBE
Članak 71.
(1)Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 400,00 kuna kaznit će se fizička osoba za
prekršaj:
1.ako zgradu u svom vlasništvu ne obilježi kućnim brojem (članak 22. stavak 3. ove
Odluke)
2.ako urbanu opremu i uređaje ne održava u urednom i ispravnom stanju (članak 5.
stavak 3. ove Odluke);
3. ako javne površine koristi protivno njihovoj namjeni (članak 23. stavak 1. ove
Odluke);
4. ako neovlašteno koristiti uređaje i opremu koji su namijenjeni radu javnih službi
(članak 23. stavak 4. ove Odluke);
5.ako postupa protivno nekoj od slijedećih odredbi članka 32. ove Odluke:
- ako oštećuje drveće i grmlje,
- ako oštećuje i bere nisko raslinje i cvijeće,
- ako neovlašteno sakuplja i odnosi bilo koji dio drveća i grmlja,
- ako kopa i odvozi zemlju, pijesak, kamenje, humus i dr.,
- ako vozi, parkira i zaustavlja bicikl i motorno vozilo (osim kolica za invalide, te
vozila koja se koriste za održavanje zelenih površina i vozila za održavanje
komunalnih uređaja),
- ako pere i servisira vozila, te ispušta motorna ulja i druge štetne tvari,
- ako loži vatru ili baca goruće predmete,
- ako površine određene za dječju igru i opremu za igru djece koristi protivno
njihovoj namjeni,
- izvodi ili slobodno pušta svoje životinje po javnim zelenim površinama,
- ako pričvršćuje ili vezuje bilo kakve predmete na stabla i grmove uključujući
plakate, panoe, prometne znakove i druge predmete,
- ako postavlja naprave, panoe i sl. (osim parkovnog inventara - klupe, košarice za
otpatke i sl.) bez odobrenja nadležnog tijela ili protivno tom odobrenju,
- ako održava javne manifestacije bez odobrenja nadležnog tijela ili protivno tom
odobrenju,
- ako organizira ljetne terase bez odobrenja nadležnog tijela ili protivno tom
odobrenju;
6.ako zelene ograde i nasade uz javno prometnu površinu ne održava sukladno
odredbama članka 35. ove Odluke;
7.ako postupa protivno odredbama članka 36. stavka 1. ove Odluke o zabrani držanja
krupne i sitne stoke, kunića, peradi, pčela i neuobičajenih životinja u užim
dijelovima naselja Marčana, Krnica, Rakalj, Loborika, Peruški, Šegotići, Pavičini i
Kavran;

8.ne očisti javnu površinu ako ju je onečistila njegova životinja (članak 38. ove
Odluke)
9.ako robu ili materijal privremeno odloži na javnu površinu na način da ometa
promet vozila i pješaka (članak 41. stavak 2. ove Odluke);.
10.ako dio javne površine privremeno upotrijebljeni za istovar ogrijevnog drva i
slično, te za slaganje i piljenje ogrjevnog drva ne očistiti odnosno dovede u prvobitno
stanje, najkasnije u roku od 24 sata od zauzimanja površine (članak 41. stavak 4. ove
Odluke);.
11.ako uredno složena ogrjevna drva, koje ne čine smetnju prolaznicima i prometu,
drži na javnoj površini više od 15 dana od dana istovara, te piljenja i slaganja
(članak 41. stavak 5. ove Odluke);.
12.ako opasni i glomazni otpad odlaže u posude za komunalni otpad (članak 44.
stavak 1. ove Odluke);
13.ako sa otpadom postupa suprotno nekoj od odredbi članka 47., članka 49.,
članka 52. stavak 1. i članka 54. stavak 1. ove Odluke;
14.ako loži otvorenu vatru protivno odredbama članka 52. stavka 2. ove Odluke;
15.ako odlaže stajski gnoj suprotno odredbama članka 55. stavka 1. ove Odluke,
16.ako ne ukloni snijeg i led sukladno obvezama iz članka 58. stavka 1. do 3. ove
Odluke,
17.ako u roku od 3 dana od dana otapanja snijega ili leda ne osigura da se s javne
površine ukloni materijal kojim je posipana javna površina (članak 58. stavak 4. ove
Odluke).
(2)Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od
600,00 do 1.200,00 kuna pravna osoba, a odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom
kaznom u iznosu od 200,00 do 400,00 kuna.
(3)Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 400,00
do 800,00 kuna fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja
je prekršaj počinila u svezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.
Članak 72.
(1)Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 600,00 kuna kaznit će se za prekršaj
fizička osoba:
1.ako panoe, transparente i plakate postavi na mjesta na javnim površinama koja nisu
predviđena za postavljanje ili za koja nisu ishođene posebne dozvole za postavljanje
(članak 20. stavak 2. i stavak 5. ove Odluke), odnosno ako iste ne ukloni u
primjerenom roku (članak 20. stavak 6. ove Odluke);
2.ako ne održava urednim i čistim, odnosno ne popravi vanjske dijelove građevina
(članak 21. stavak 4. ove Odluke);
3.ako ne održava urednim i čistim izloge ili u njima drži ambalažu ili skladišti robu
(članak 21. stavak 5. ove Odluke);
4.ako ne održava u urednom i ispravnom stanju oglasne ploče, izložbene ormariće,
klima uređaje, satelitske antene, tende i slične predmete (članak 21. stavak 6. ove
Odluke),
5. ako bez odobrenja nadležnog upravnog tijela postavi oglasnu ploču, izložbeni
ormarić, klima uređaj, staelitsku antenu, tendu ili sličan predmet tako da zadire u
zračni prostor iznad javne površine (članak 21. stavak 7. ove Odluke),
6.ako na javnoj površini ostavlja vozilo koja se ne upotrebljava u prometu zbog
dotrajalosti ili oštećenja ili ga ostavlja napušteno na toj površini (članak 28. stavak
1. ove Odluke);

7.ako na javnoj površini ostavlja plovilo, dijelove vozila i glomazni otpad, osim u
vrijeme organizirane akcije odvoza glomaznog otpada (članak 28. stavak 7. ove
Odluke);
8.ako vozilom koje sudjeluje u prometu onečišćuje javnu površinu (članak 29. stavak
1. i stavak 4. ove Odluke)
9.ako zauzima javnu površinu radi odlaganja građevinskog materijala ili podizanje
građevinskih skela ili organiziranje gradilišta i slično, bez rješenja odnosno protivno
rješenju (članak 39. stavak 1. ove Odluke).
(2)Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od
1.000,00 do 2.000,00 kuna pravna osoba, a odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom
kaznom u iznosu od 300,00 do 600,00 kuna.
(3)Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 600,00
do 1.200,00 kuna fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost
koja je prekršaj počinila u svezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.
Članak 73.
(1)Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj
fizička osoba:
1.ako komunalne objekte i uređaje u općoj uporabi uništava ili oštećuje ili po njima
šara ili po njima crta ili ih na drugi način prlja i nagrđuje (članak 12. ove Odluke);
2.ako uništava, oštećuje ili onečišćuje javne površine ili objekte i uređaje što su na
njima ili su njihov sastavni dio (članak 23. stavak 3. ove Odluke);.
3.ako uništava, oštećuje ili onečišćuje javne površine, kao i objekte i uređaje što su
na njima ili su njihov sastavni dio (članak 3. stavak 3. ove Odluke);
4. ako ispušta sadržaj sabirnih jama na mjesta koja nisu predviđena za pražnjenje
(članak 55. stavak 2. ove Odluke).
(2)Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od
1.500,00 do 6.000,00 kuna pravna osoba, a odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom
kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna.
(3)Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00
do 4.000,00 kuna fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost
koja je prekršaj počinila u svezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.
Članak 74.
(1)Za prekršaje iz članka 72. stavka 1. ove odluke komunalni redar može usmeno izreći i
naplaćivati novčanu kaznu u iznosu od 200,00 kuna, na mjestu počinjenja prekršaja, bez
prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde.
(2)Za prekršaje iz članka 73. stavka 1. ove odluke komunalni redar može usmeno izreći i
naplaćivati novčanu kaznu u iznosu od 300,00 kuna, na mjestu počinjenja prekršaja, bez
prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde.
(3)Za prekršaje iz članka 74. stavka 1. ove odluke komunalni redar može usmeno izreći i
naplaćivati novčanu kaznu u iznosu od 500,00 kuna, na mjestu počinjenja prekršaja, bez
prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde.
(4)Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja
prekršaja, izdat će mu se obavezni prekršajni nalog, s uputom da novčanu kaznu mora platiti u
roku od osam dana od dana uručenja odnosno dostave prekršajnog naloga.
(5)Za prekršaj propisan ovom odlukom koji počini maloljetnik kaznit će se novčanom
kaznom propisanom za određeni prekršaj roditelj, odnosno staratelj maloljetnika, ako je
propustio dužnost staranja o maloljetniku.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 75.
(1)Do popune radnog mjesta komunalnog redara u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Marčana, poslove komunalnog redara iz ove Odluke ovlašten je neposredno
izvršavati pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 76.
(1)Općinski načelnik donijet će akte iz članka 20. stavka 2., članka 20. stavka 5.,
članka 22. stavka 6., i članka 39. stavka 3. točke 4. ove Odluke u roku od tri mjeseca od
stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 77.
(1)Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu
(“Službene novine Grada Pule,” br. 3/96).
Članak 78.
(1)Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenim novinama
Općine Marčana”, osim odredbi članka 22. stavka 1. do 4., koje stupaju na snagu 01. svibnja
2007. godine.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAVRŠNA ODREDBA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM
REDU IZ SLUŽBENIH NOVINA OPĆINE MARČANA BROJ 7/2008

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od objave u “Službenim novinama Općine
Marčana”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O
KOMUNALNOM REDU IZ SLUŽBENIH NOVINA OPĆINE MARČANA BROJ 7/2009

Članak 5.
Do stupanja na snagu općeg akta iz članka 36. stavka 1. ove Odluke ostaje na snazi
Odluka o određivanju užih dijelova pojedinih naselja u kojima je zabranjeno držanje određenih
životinja („Službene novine Općine Marčana br. 9/2007 i 2/2008)
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine
Marčana”.

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova (“Službene novine Općine Marčana”, br.
16/19.)
Na temelju članka 4. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 92/10.),
članka 44. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br. 68/18. i
110/18.) i članka 36. točke 2. Statuta Općine Marčana (“Službene novine Općine Marčana”, br.
7/09., 2/13. i 4/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Marčana, na sjednici održanoj dana
16. prosinca 2019. godine, donosi
ODLUKU
O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA
1. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1)Ovom Odlukom uređuju se organizacija i način obavljanja dimnjačarskih poslova
putem koncesije, rokovi kontrole i čišćenja dimnjaka i uređaja za loženje, nadzor nad
obavljanjem tih poslova, kaznene odredbe, radi sprječavanja i otklanjanja uzroka požara i
opasnosti od plinova i dimova.
(2)Obavljanje dimnjačarskih poslova kao komunalne djelatnosti, organizira se u cilju
zaštite života ljudi i imovine, te sprječavanja i otklanjanja uzroka opasnosti od požara u svim
građevinama i prostorima koji koriste dimovodne objekte (u daljnjem tekstu: dimnjaci) i uređaje
za loženje, a od posebnog je interesa za građane i pravne osobe na području Općine Marčana.
(3)Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na industrijske i druge objekte koji imaju
vlastite uređaje za kontrolu i čišćenje dimnjaka.
Članak 2.
(1) Pod dimnjačarskim poslovima podrazumijeva se čišćenje i kontrola dimnjaka,
dimovoda i uređaja za loženje u građevinama.
(2) Pod dimnjakom, u smislu ove Odluke, smatra se usponski dimovodni kanal, sabirnica
čađe, priključna cijev uređaja za loženje, uređaj ili otvor za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod
dimnih plinova i drugi dijelovi dimnjaka.
(3)Uređajima za loženje smatraju se uređaji za loženje na kruta, tekuća i plinska goriva.
Članak 3.
Područje Općine Marčana dio je zajedničkog dimnjačarskog područja sa općinama
Barban i Svetvinčenat.
Članak 4.
(1) Dimnjačarske poslove na dimnjačarskom području iz članka 3. ove Odluke može
obavljati jedna pravna osoba ili fizička osoba-obrtnik registrirana za obavljanje dimnjačarskih
poslova koja je s općinama Marčana, Barban i Svetvinčenat sklopi ugovor o koncesiji (u
daljnjem tekstu: Koncesionar).
(2)Općina Marčana i njezina tijela nositelji su postupka davanja koncesije za
dimnjačarske poslove za cijelo dimnjačarsko područje, uz sudjelovanje tijela Općine Barban i
Općine Svetvinčenat u skladu s odredbama ove Odluke i međusobnog ugovora o zajedničkom
obavljanju komunalne djelatnosti.
(3)Na sva pitanja vezana za davanje koncesije za dimnjačarske poslove koja nisu uređena
ovom Odlukom, neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o koncesijama i posebnih propisa na
koje upućuje taj Zakon.

II.PRIPREMNE RADNJE ZA DAVANJE KONCESIJE
Opće odredbe
Članak 5.
(1) Pripremnim radnjama za davanje koncesije smatraju se sve aktivnosti koje Općina
Marčana zajedno s općinama Barban i Svetvinčenat putem svojih tijela i zajedničkih tijela
provodi radi davanja koncesije, a prethode početku postupka davanja koncesije.
(2) Pripremnim radnjama smatraju se osobito:
1. imenovanje zajedničkog stručnog povjerenstva za koncesiju
2. izrada analize davanja koncesije
3. procjena vrijednosti koncesije te
4. izrada dokumentacije za nadmetanje.
Stručno povjerenstvo za koncesiju
Članak 6.
(1) Prije početka postupka davanja koncesije Načelnik Općine Marčana ( u daljnjem tekstu:
općinski načelnik), po pribavljenoj suglasnosti načelnika Općine Barban i Općine Svetvinčenat
odlukom imenuje stručno povjerenstvo za koncesiju od tri člana pravne, ekonomske i tehničke
struke.
(2) Članovi stručnog povjerenstva za koncesiju ne moraju biti zaposlenici davatelja
koncesije.
(3) Član stručnog povjerenstva za koncesiju ne smije imati izravnih ili neizravnih osobnih
interesa u bilo kojoj aktivnosti koji bi doveli do sukoba tih interesa s njegovim dužnostima u
radu stručnog povjerenstva za koncesiju što potvrđuje potpisivanjem izjave o neovisnosti čime
jamči da nije u sukobu interesa, u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje javna nabava.
(4) Najmanje jedan član stručnog povjerenstva za koncesiju mora imati važeći certifikat u
području javne nabave.
(5) Stručno povjerenstvo za koncesiju ima ulogu ovlaštenog predstavnika javnog naručitelja
u skladu s propisima kojima se uređuje javna nabava.
(6) Općinski načelnik obavještava ministarstvo nadležno za financije o namjeri osnivanja
stručnog povjerenstva za koncesiju.
(7) Ministarstvo nadležno za financije može predložiti imenovanje svojeg predstavnika u
stručno povjerenstvo za koncesiju u roku od deset dana od dana zaprimanja obavijesti iz stavka
6. ovoga članka.
(8) Zadaci stručnog povjerenstva za koncesiju su:
1. suradnja s davateljima koncesije pri izradi analize davanja koncesije, pri pripremi
utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije i izradi dokumentacije za nadmetanje te pri definiranju
uvjeta sposobnosti i kriterija za odabir najpovoljnije ponude
2. pregled i ocjena pristiglih ponuda, u skladu s pravilima postupka davanja koncesije,
3. prije sklapanja ugovora o koncesiji, utvrđivanje prijedloga odluke o davanju koncesije,
prijedloga odluke o izmjeni odluke o davanju koncesije, prijedloga odluke o poništenju postupka
davanja koncesije, prijedloga odluke o izmjeni odluke o poništenju postupka davanja koncesije
te obrazloženja tih prijedloga,
5. predlaganje vrste i vrijednosti pojedinog jamstva,
6. obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.

(9) Stručno povjerenstvo za koncesiju o svom radu vodi zapisnik koji potpisuju svi članovi
povjerenstva.
(10) Stručno povjerenstvo za koncesiju prestaje s radom sklapanjem ugovora o koncesiji
odnosno izvršnošću odluke o poništenju postupka davanja koncesije.
Rok na koji se daje koncesija
Članak 7.
(1) Ugovor o koncesiji za dimnjačarske poslove sklapa se na određeno vrijeme .
(2) Koncesija se daje na rok od 10 godina.
(3) Rok na koji je koncesija dana računa se od dana sklapanja ugovora o koncesiji, odnosno
od dana stupanja na snagu ugovora o koncesiji, ako se taj dan razlikuje od dana sklapanja
ugovora o koncesiji.
(4) Rok na koji je koncesija dana može se produljiti ako je produljenje nužno kao posljedica
izmjena ugovora o koncesiji u skladu sa Zakonom o koncesijama.
Analiza davanja koncesije
Članak 8.
(1)Prije početka postupka davanja koncesije za dimnjačarske poslove izrađuje se analiza
davanja koncesije, a usvaja je na prijedlog stručnog povjerenstva općinski načelnik, te općinski
načelnici Općine Barban i Općine Svetvinčenat.
(2) Analizom davanja koncesije posebno se uzimaju u obzir javni interes, utjecaj na okoliš,
zaštita prirode i kulturnih dobara, financijski učinci koncesije na proračune jedinica lokalne
samouprave na dimnjačarskom području te usklađenost s gospodarskim razvojnim planovima
kao i sa godišnjim i srednjoročnim planovima davanja koncesija.
(3) Analiza davanja koncesije sastoji se osobito od operativnog sažetka, općeg dijela,
tehničke, financijske, ekonomske i pravne analize.
(4) Analiza davanja koncesije mora sadržavati određenje vrste i predmeta koncesije,
procijenjenu vrijednost koncesije, predložene minimalne uvjete sposobnosti gospodarskog
subjekta, rok na koji se daje koncesija, obrazloženje ima li koncesija značajke javno-privatnog
partnerstva, a prema potrebi i sve ostale podatke nužne za izradu dokumentacije za nadmetanje.
Procjena vrijednosti koncesije
Članak 9.
(1) Vrijednost koncesije procjenjuje se kao ukupna vrijednost predmeta koncesije, izražena u
kunama bez poreza na dodanu vrijednost, uključujući sve predvidive izmjene ugovora o
koncesiji i maksimalnu vrijednost izmjena.
(2) Procijenjena vrijednosti koncesije izračunava se kao procijenjeni ukupni prihod na
zajedničkom dimnjačarskom području, bez poreza na dodanu vrijednost, koji će koncesionar
postupajući s pažnjom dobrog gospodarstvenika ostvariti temeljem ugovora o koncesiji za
vrijeme trajanja koncesije.
(3) Procijenjena vrijednost koncesije izračunava se objektivnom metodom utvrđenom u
dokumentaciji za nadmetanje u skladu s posebnim zakonom.
(4) Procijenjena vrijednost koncesije izračunava se na temelju podataka iz analize davanja
koncesije.
(6) Davatelji koncesije prije početka postupka davanja koncesije utvrđuju valjanu
procijenjenu vrijednost koncesije.

(7) Pri izračunu procijenjene vrijednosti koncesije koriste se tržišne cijene u trenutku
izračuna ili eventualna cijena usluge koja će se primijeniti u postupku davanja koncesije.

Dokumentacija za nadmetanje
Članak 10.
(1) Stručno povjerenstvo izrađuje dokumentaciju za nadmetanje na hrvatskom jeziku i
latiničnom pismu, koja se objavljuje zajedno s obavijesti o namjeri davanja koncesije u
Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske .
(2) Dokumentacija za nadmetanje sadržava sve potrebne podatke koji gospodarskom
subjektu omogućavaju izradu ponude.
(3) Dokumentacija za nadmetanje sadržava:
1. opće podatke (naziv i sjedište svih davatelja koncesije, OIB, broj telefona, broj telefaksa,
internetsku adresu, adresa elektroničke pošte, osobu zaduženu za kontakt, popis gospodarskih
subjekata s kojima bi davatelji koncesije bili u sukobu interesa prema odredbama propisa kojim
se uređuje javna nabava, opis objektivne metode procjene vrijednosti koncesije, procijenjena
vrijednost koncesije, vrsta koncesije)
2. podatke o predmetu koncesije (opis predmeta koncesije, tehničke specifikacije, rok
početka pružanja usluga, predviđeno trajanje ugovora o koncesiji)
3. razloge za isključenje gospodarskog subjekta, uvjete pravne i poslovne, financijske,
tehničke i stručne sposobnosti, te dokaze i podatke kojima gospodarski subjekt dokazuje
ispunjenje tih uvjeta
4. podatke o ponudi (sadržaj i način izrade, način dostave, način određivanja cijene, odnosno
naknade za koncesiju, kriterij za odabir ponude, rok valjanosti ponude)
5. ostale podatke ( odredbe koje se odnose na ponuditelja, datum, vrijeme i mjesto dostave
ponuda i otvaranja ponuda, uradci/dokumenti koji će se nakon završetka postupka davanja
koncesije vratiti natjecateljima ili ponuditeljima, rok za donošenje odluke o davanju koncesije,
rok, način i uvjeti plaćanja naknade za koncesiju, uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni u
skladu s posebnim propisima ili stručnim pravilima, naziv i adresa žalbenog tijela, drugi podaci
koje davatelj koncesije smatra potrebnima)
6. vrstu, sredstvo, uvjete i rokove za dostavu jamstva za ozbiljnost ponude i provedbu
ugovora, uvjete i rokove za zadržavanje jamstva za ozbiljnost ponude i provedbu ugovora, a koji
su prilagođeni opsegu i vrijednosti ugovora o koncesiji i predmeta koncesije te čija je naplata
izvjesna
7. uvjete i rokove za zadržavanje jamstava za provedbu ugovora po isteku ugovora o
koncesiji
8. nacrt ugovora o koncesiji
9.napomenu o pravu davatelja koncesije da daju suglasnosti koncesionaru na cjenik njegovih
javnih usluga,
10. navod mogućih izmjena ugovora o koncesiji.
(4) Dokumentacija za nadmetanje izrađuje se na način koji omogućava usporedivost ponuda
za davanje predmetne koncesije.
(5) Dokumentacija za nadmetanje može sadržavati predloške zahtijevanih dokumenata,
izjava i druge obrasce.
(6) Općinski načelnik u ime svih davatelja koncesije prije objave obavijesti o namjeri
davanja koncesije, a na prijedlog stručnog povjerenstva za koncesiju, i uz suglasnost načelnika

Općine Barban i Općine Svetvinčenat odobrava dokumentaciju za nadmetanje i nacrt ugovora u
koncesiji, koji je njezin sastavni dio.
Jamstvo za ozbiljnost ponude
Članak 11.
(1) Visinu i uvjete jamstva za ozbiljnost ponude određuje se dokumentacijom za nadmetanje
tako da to jamstvo ne može iznositi više od 5 % godišnje procijenjene vrijednosti koncesije, a
može se odrediti da se daje u vidu zadužnice ili uplate na žiro račun davatelja koncesije.
(2) Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude.
(3) Ako istekne rok valjanosti ponude te je ponuditelj produži na zahtjev davatelja
koncesije, odgovarajuće će se produžiti i jamstvo za ozbiljnost ponude u skladu sa zahtjevima
davatelja koncesije, o čemu pisanim putem davatelj koncesije izvještava ponuditelja.
(4) Davatelji koncesije ponuditelju određuju primjereni rok za dostavu produljenog jamstva.
(5) Općina Marčana kao nositelj postupka davanja koncesije odabranom najpovoljnijem
ponuditelju vraća jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon sklapanja ugovora o koncesiji,
a ostalim ponuditeljima vraća jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka
postupka davanja koncesije, a presliku jamstava pohranjuje.
(6) Općina Marčana kao nositelj postupka davanja koncesije u slučaju odustanka
ponuditelja od obvezujuće ponude aktivirat će jamstvo za ozbiljnost te ponude.
Obvezni i fakultativni razlozi za isključenje gospodarskog subjekta
Članak 12.
(1) Davatelji koncesije obvezni su isključiti gospodarski subjekt iz postupka davanja
koncesije iz razloga i na način naveden u članku 24. Zakona o koncesijama (Narodne novine“,
br. 69/17.).
(2) Davatelji koncesije mogu isključiti gospodarski subjekt iz postupka davanja koncesije
ako:
1. može na odgovarajući način dokazati kršenje primjenjivih obveza u području prava
okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito isplatu obveze
ugovorene plaće ili odredbama međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava
navedenim u Prilogu IV. Zakona o koncesijama.
2. je nad njime otvoren stečajni postupak, ako njime upravlja osoba postavljena od strane
nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema
propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta
3. može dokazati odgovarajućim sredstvima da je gospodarski subjekt učinio težak
profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet
4. je gospodarskom subjektu zbog značajnih ili postojanih nedostataka tijekom provedbe
bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o koncesiji ili ugovora o javnoj nabavi raskinut prethodno
sklopljeni ugovor o koncesiji ili određena obveza naknade štete ili slične sankcije
(3) Razlozi iz stavka 2. ovoga članka obvezno se navode u dokumentaciji za nadmetanje.
(4) Svaki gospodarski subjekt koji se nalazi u nekoj od situacija iz stavka 2. ovoga članka
može pružiti dokaze kako bi dokazao da su mjere koje je poduzeo dovoljne da pokažu njegovu
pouzdanost bez obzira na postojanje nekog bitnog razloga za isključenje. Ako se takav dokaz
smatra dovoljnim, dotični gospodarski subjekt ne isključuje se iz postupka.
(5) Poduzimanje mjera iz stavka 4. ovoga članka gospodarski subjekt dokazuje:
1. plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera radi plaćanja
naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom

2. aktivnom suradnjom s nadležnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti
u vezi s kaznenim djelom ili propustom
3. odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja
daljnjih kaznenih djela ili propusta.
(6) Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt iz stavka 5. ovoga članka ocjenjuju se
uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti kaznenog djela ili propusta te je obvezan obrazložiti
razloge prihvaćanja ili neprihvaćanja mjera.
(7) Davatelj koncesije neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka davanja koncesije
ako ocijeni da su poduzete mjere iz stavka 5. ovoga članka primjerene.
(8) Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za
isključenje ovoga članka iz postupka davanja koncesije je tri godine od dana pravomoćnosti
presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.
Razmjena informacija između davatelja koncesije i gospodarskog subjekta
Članak 13.
(1) Tijekom postupka davanja koncesije davatelj koncesije može s gospodarskim subjektom
razmjenjivati informacije, koristeći jedno ili više sljedećih sredstava komunikacije:
1. elektronička sredstva
2. poštu ili telefaks
3. usmenu komunikaciju, koju je davatelj koncesije dužan pismeno evidentirati
4. osobnu dostavu ovjerenu potvrdom o primitku.
(2) Davatelj koncesije pri svakoj komunikaciji, razmjeni i pohranjivanju informacija
osigurava očuvanje cjelovitosti podataka te povjerljivost zahtjeva za sudjelovanje i ponuda.
Elektronička dostupnost dokumentacije za nadmetanje
Članak 14.
(1) Davatelj koncesije putem elektroničkih sredstava omogućava neograničen, potpuno
neposredan i besplatan pristup dokumentaciji za nadmetanje od dana objave obavijesti o namjeri
davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
(2) Najkasnije osmoga dana prije roka određenog za dostavu ponuda moguće je podnijeti
zahtjev za objašnjenja i izmjene vezane uz dokumentaciju. Davatelj koncesije svim
podnositeljima zahtjeva za sudjelovanje ili ponuditeljima koji sudjeluju u postupku davanja
koncesije stavlja na raspolaganje dodatne informacije u vezi s dokumentacijom za nadmetanje
najkasnije šestoga dana prije isteka roka za dostavu ponuda.
(3) Ako davatelj koncesije za vrijeme roka za dostavu ponuda mijenja dokumentaciju za
nadmetanje, osigurava dostupnost izmjena svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti
način i na istim mrežnim stranicama, kao i osnovnu dokumentaciju, te osigurava da gospodarski
subjekti od izmjene imaju najmanje 15 dana za dostavu ponude.
III. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJE
Opće odredbe
Članak 15.
(1) Postupak davanja koncesije započinje danom objave obavijesti o namjeri davanja
koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a završava izvršnošću
odluke o davanju koncesije ili odluke o poništenju postupka davanja koncesije.

Obavijest o namjeri davanja koncesije
Članak 16.
(1) Davatelj koncesije svoju namjeru davanja koncesije obznanjuje putem obavijesti.
(2) Obavijest o namjeri davanja koncesije sadržava najmanje sljedeće podatke:
1. naziv, adresu, telefonski broj, broj telefaksa i adresu elektroničke pošte svih davatelja
koncesije
2. a) vrstu i predmet koncesije
b) prirodu i opseg djelatnosti koncesije
c) područje obavljanja djelatnosti koncesije
d) rok trajanja koncesije
e) procijenjenu vrijednost koncesije
f) naznaku postupka davanja koncesije
3. a) rok za dostavu ponuda
b) adresu na koju se moraju poslati ponude
c) mjesto i vrijeme otvaranja ponuda
4. razloge isključenja gospodarskog subjekta
5. uvjete pravne i poslovne, financijske, tehničke i stručne sposobnosti, u skladu s
odredbama posebnog zakona i ove Odluke te dokaze i podatke kojima gospodarski subjekt
dokazuje ispunjenje tih uvjeta
6. vrstu i vrijednost jamstva za ozbiljnost ponude koje su ponuditelji dužni dostaviti
7. kriterij za odabir ponude
8. naziv i adresu tijela nadležnog za rješavanje žalbe te podatke o rokovima za podnošenje
žalbe na odluku ili izmjenu odluke o davanju koncesije odnosno odluku ili izmjenu odluke o
poništenju postupka davanja koncesije.
(5) Ako su za vrijeme roka za dostavu ponuda potrebni ispravci obavijesti o namjeri davanja
koncesije, rok za dostavu ponuda produljuje se za 15 dana.
(6) Obavijesti o namjeri davanja koncesije i ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije
objavljuju se u cijelosti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijene se izražavaju u kunama.
(7) Obavijest o namjeri davanja koncesije i ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije
objavljuju se na standardnom obrascu.
(8) Obavijest o namjeri davanja koncesije i ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije
objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a nakon toga,
neizmijenjenog sadržaja, objavljuje se i na mrežnim stranicama svih davatelja koncesije s
navedenim datumom objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Ponuda
Članak 17.
(1) Ponuditelj dostavlja svoju ponudu u roku određenom u obavijesti o namjeri davanja
koncesije, u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici, s naznakom naziva predmeta koncesije
“Ponuda za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova“, s naznakom »ne otvaraj« i adresom
ponuditelja.
(2) Rok za dostavu ponude iznosi 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja
koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
(4) Ponuda je obvezujuća za ponuditelja koji ju je dostavio do isteka roka valjanosti ponude.

(5) Pri izradi ponude natjecatelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije za
nadmetanje.
(6) Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijena ponude izražava se u
kunama.
(7) U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od
nje odustati. Nakon isteka roka za dostavu ponuda se ne smije mijenjati, već samo pojasniti ili
dopuniti u skladu s člankom 34. stavcima 6. – 9. Zakona o koncesijama.
(8) Na zahtjev davatelja koncesije ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.
(9) Na sudjelovanje zajednice ponuditelja u postupku davanja koncesije primjenjuju se
odredbe članka 32. stavka 9.-13. Zakona o koncesijama.
Otvaranje ponuda
Članak 18.
(1)U postupku davanja koncesije davatelj koncesije provodi otvaranje ponuda.
(2)Otvaranje ponuda je javno i to se navodi u dokumentaciji za nadmetanje.
(3) Otvaranje ponuda započinje na mjestu i u vrijeme naznačeno u obavijesti o namjeri
davanja koncesije i dokumentaciji za nadmetanje.
(4) Ponude pristigle nakon roka za dostavu ponuda neotvorene se vraćaju pošiljatelju.
(5) Ponude otvara stručno povjerenstvo za koncesije.
(6) Pravo sudjelovanja na otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici ponuditelja i
stručno povjerenstvo za koncesiju.
(7) Stručno povjerenstvo za koncesiju o otvaranju ponuda sastavlja zapisnik o otvaranju
ponuda koji bez odgode uručuje svim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja nazočnima na
otvaranju ponuda, a ostalim ponuditeljima na pisani zahtjev.
Pregled i ocjena ponuda
Članak 19.
(1) Nakon otvaranja ponuda stručno povjerenstvo za koncesiju pregledava i ocjenjuje
ponude na temelju uvjeta i kriterija iz dokumentacije za nadmetanje.
(2) Pregled i ocjena ponuda tajni su do donošenja odluke o davanju koncesije, odnosno
odluke o poništenju postupka davanja koncesije.
(3) O pregledu i ocjeni ponuda sastavlja se zapisnik, koji se dostavlja zajedno s odlukom o
davanju koncesije sukladno članku 36. stavku 4. Zakona o koncesijama ili odlukom o poništenju
postupka davanja koncesije sukladno članku 38. stavku 3. Zakona o koncesijama.
(4) Davatelj koncesije odbit će rješenjem neuredne ponude.
(5) U postupku pregleda i ocjene ponuda sve do donošenja odluke o davanju koncesije
odnosno odluke o poništenju postupka davanja koncesije, davatelj koncesije može u
primjerenom roku koji ne smije biti kraći od pet niti duži od deset dana zaključkom pozvati
ponuditelje da pisano pojasne ili dopune urednu ponudu u kojoj postoje nejasnoće, manji
nedostaci ili pogreške koje su uklonjive.
(7) Pojašnjenje ili dopuna ponuda iz stavka 6. ovoga članka ne smije rezultirati izmjenom
ponude ili dostavljenih dokumenata, nego samo dopunom ili pojašnjenjem već dostavljenih
dokumenata.
(8) Traženje pojašnjenja ili dopuna ponuda iz stavka 6. ovoga članka ne smije imati učinak
diskriminacije, nejednakog tretmana gospodarskih subjekata ili pogodovanja pojedinom
gospodarskom subjektu u postupku davanja koncesije.

(9) Ako ponuditelj ne dostavi pojašnjenja ili dopune svoje ponude iz stavka 6. ovog članka u
roku koji je odredio davatelj koncesije, davatelj koncesije odbit će rješenjem takvu ponudu kao
neurednu.
(10) Kada ponuditelj u svojoj ponudi bilo kojim prikladnim sredstvom dokaže da je rješenje
koje je predložio na jednakovrijedan način udovoljava tehničkim i funkcionalnim zahtjevima,
davatelj koncesije neće odbiti ponudu kao neurednu zbog toga što radovi i usluge za koje se
prikupljaju ponude nisu usklađeni s tehničkim i funkcionalnim zahtjevima na koje je uputio.
Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude
Članak 20.
(1) Kriterij na kojima davatelj koncesije temelji odabir najpovoljnije ponude je ekonomski
najpovoljnija ponude sa stajališta davatelja koncesije sa primjenom slijedećih kriterija (poredak
po važnosti): cijena usluge za krajnje korisnike i visina naknade za koncesiju.
(2) Davatelj koncesije u dokumentaciji za nadmetanje te u obavijesti o namjeri davanja
koncesije navodi sve kriterije za odabir ponude iz stavka 1. ovoga članka čiju primjenu predviđa
u odnosu na relativno značenje koje im pridaje.
(3) Ako su dvije ili više urednih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir
najpovoljnije ponude, davatelj koncesije odabrat će ponudu koja je zaprimljena ranije.
Odluka o davanju koncesije
Članak 21.
(1) Odluku o davanju koncesije, nakon što stručno povjerenstvo za koncesiju pregleda i
ocjeni ponude, za Općinu Marčana kao davatelja koncesije donosi Općinsko vijeće, a za ostale
davatelje koncesije, njihova općinska vijeća..
(2) Stručno povjerenstvo za koncesiju podnosi davateljima koncesije prijedlog odluke o
davanju koncesije bez odgode, zajedno sa svim zapisnicima o radu, zapisnikom o otvaranju
ponuda, zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda te ostalom pratećom dokumentacijom.
(3) Odluka o davanju koncesije, s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, dostavlja
se svakom ponuditelju bez odgode osobnom dostavom.
(4) Odluka o davanju koncesije, kao i njezine izmjene, bez odgode se objavljuje u
Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na standardnom obrascu, te nakon
toga i na mrežnim stranicama Općine Marčana.
(5) Rok za donošenje odluke o davanju koncesije iznosi 60 dana, a počinje teći prvog dana
poslije dana kada je istekao rok za dostavu ponude.
Sadržaj odluke o davanju koncesije
Članak 22.
(1) Odluka o davanju koncesije sadržava osobito:
1. naziv davatelja koncesije
2. broj odluke i datum donošenja odluke
3. naziv odabranog najpovoljnijeg ponuditelja,
4. osnovna prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara
5. vrstu i predmet koncesije
6. prirodu i opseg te mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti koncesije
7. rok na koji se daje koncesija

8. posebne uvjete kojima tijekom trajanja koncesije mora udovoljavati odabrani najpovoljniji
ponuditelj, uključujući i primjenu cjenika usluga koji je priložen ponudi,
9. iznos naknade za koncesiju ili osnovu za utvrđivanje iznosa naknade za koncesiju koju će
koncesionar plaćati
10. rok u kojem je odabrani najpovoljniji ponuditelj, obvezan sklopiti ugovor o koncesiji s
davateljem koncesije
11. obrazloženje razloga za odabir najpovoljnijeg ponuditelja
12. vrstu i vrijednost jamstva za provedbu ugovora o koncesiji
13. uputu o pravnom lijeku
14. potpise odgovornih osoba davatelja koncesije.
Odluka o poništenju postupka davanja koncesije
Članak 23.
(1) Općinsko vijeće poništit će postupak davanja koncesije u sljedećim slučajevima:
1. ako postanu poznate okolnosti koje bi, da su bile poznate prije pokretanja postupka
davanja koncesije, dovele do neobjavljivanja obavijesti o namjeri davanja koncesije ili do
sadržajno bitno drukčije dokumentacije za nadmetanje i/ili obavijesti o namjeri davanja
koncesije, ili
2. ako nema pristiglih ponuda do isteka roka za dostavu ponuda, ili
3. ako nakon odbijanja ponuda u postupku davanja koncesije ne preostane nijedna uredna
ponuda, ili
4. u ostalim slučajevima određenim posebnim zakonima.
(2) Odluku o poništenju postupka davanja koncesije, s preslikom zapisnika o pregledu i
ocjeni ponuda, davatelj koncesije svakom ponuditelju dostavlja bez odgode osobnom dostavom.
(3) Odluka o poništenju postupka davanja koncesije bez odgode se objavljuje u
Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na standardnom obrascu.
(4) Novi postupak davanja koncesije može se pokrenuti nakon što odluka o poništenju
postupka davanja koncesije svih općinskih vijeća koja zajednički dodjeljuju koncesiju postanu
izvršne.
V.UGOVOR O KONCESIJI
Sklapanje ugovora o koncesiji
Članak 24.
(1) Ugovor o koncesiji ne može se sklopiti prije isteka razdoblja mirovanja, koje iznosi 15
dana od dana dostave odluke o davanju koncesije svakom ponuditelju. Razdoblje mirovanja
primjenjuje se i u slučaju zaprimanja samo jedne ponude.
(2) Ako je pokrenut postupak pravne zaštite, ugovor o koncesiji sklapa se kada odluka o
davanju koncesije postane izvršna.
(3) Davatelji koncesije odabranom najpovoljnijem ponuditelju nude sklapanje ugovora o
koncesiji najkasnije u roku od deset dana od isteka razdoblja mirovanja iz stavka 1. ovoga
članka, odnosno deset dana od dana kada je odluka o davanju koncesije postala izvršna.
(4) Ugovor o koncesiji sastavlja se u pisanom obliku, a potpisuje ga za Općinu Marčana kao
jednog od za davatelja koncesije općinski načelnik zajedno s načelnicima općina Barban i
Svetvinčenat te odabrani najpovoljniji ponuditelj.
(5) Sklapanjem ugovora o koncesiji i njegovim stupanjem na snagu, koncesionar stječe
prava i preuzima obveze koja za njega proizlaze iz ugovora o koncesiji.

(6) Ako odabrani najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o koncesiji,
davatelji koncesije ukidaju odluku o davanju koncesije.
(7) U slučaju iz stavka 6. ovoga članka, ako odabrani najpovoljniji ponuditelj odustane od
sklapanja ugovora o koncesiji, davatelji koncesije mogu donijeti novu odluku o davanju
koncesije sljedećem rangiranom ponuditelju kao odabranom i koji zadovoljava uvjete u skladu s
dokumentacijom za nadmetanje te mu ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji.
(8) Novu odluku o davanju koncesije iz stavka 7. ovoga članka davatelji koncesije
dostavljaju svakom ponuditelju bez odgode osobnom dostavom.
Jamstvo za provedbu ugovora o koncesiji
Članak 25.
(1) Davatelji koncesije prije sklapanja ugovora o koncesiji prikupljaju od odabranog
najpovoljnijeg ponuditelja potrebna jamstva za ispunjavanja obveza iz ugovora o koncesiji,
posebno naplate naknade za koncesiju, te naknade štete koja može nastati zbog neispunjenja
obveza iz ugovora o koncesiji (zadužnice ili bankarske garancije), a koja su predviđena
dokumentacijom za nadmetanje.
(2) Ugovor o koncesiji neće biti sklopljen, ako jamstva iz stavka 1. ovoga članka ne budu
dostavljena svakom od davatelja koncesije u roku određenom u dokumentaciji za nadmetanje.
(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka općinsko vijeće ukida odluku o davanju koncesije i
može donijeti novu odluku o davanju koncesije sljedećem rangiranom ponuditelju kao
odabranom i koji zadovoljava uvjete u skladu s dokumentacijom za nadmetanje te mu ponuditi
potpisivanje ugovora o koncesiji. Novu odluku o davanju koncesije davatelj koncesije dostavlja
svakom ponuditelju bez odgode osobnom dostavom.
(4) Jamstva se pohranjuju na prikladnom mjestu kod davatelja koncesije koji ih čuvaju za
vrijeme trajanja ugovora o koncesiji.
(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, jamstvo je moguće zadržati i dulje od roka iz stavka
4. ovoga članka ako je to predviđeno ugovorom o koncesiji.
(6) Davatelj koncesije dužan je redovito provjeravati valjanost jamstava, te u slučaju da
priloženo jamstvo nije valjano, bez odgađanja zatražiti od koncesionara dostavu novog
odgovarajućeg jamstva.

Sadržaj ugovora o koncesiji
Članak 26.
(1) Ugovorom o koncesiji određuju se prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara na
temelju odluke o davanju koncesije u skladu s odredbama ove Odluke, Zakona o koncesijama te
posebnih zakona.
(2) Ugovor o koncesiji može se izmijeniti bez pokretanja novog postupka davanja koncesije
ili produljiti njegovo važenje u slučajevima te na način i po postupku određenim Zakonom o
koncesijama.

Naknada za koncesiju
Članak 27.
(1)Visina i način plaćanja naknade za koncesiju određuje se ovisno o rezultatima analize
davanja koncesije, te se sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela.

(2) Godišnja naknada za koncesiju sastoji se od fiksnog iznosa godišnje naknade koji ne
može biti određen u iznosu nižem od 1.000,00 kuna ni višem od 3.000,00 kuna i ponuđenog
iznosa od ukupnog prihoda koncesionara ostvarenog od obavljanja dimnjačarskih poslova
tijekom jedne godine na dimnjačarskom području, koji ne može biti niži od 1% ni viši od 3%
tog ukupnog prihoda.
(3) Odabrani ponuditelj dužan je za prvu godinu koncesije prije sklapanja ugovora o
koncesiji, uplatiti fiksni iznos godišnje naknade, te ga ubuduće plaćati godišnje prije isteka pune
godine koncesije davateljima koncesije u omjerima koje oni utvrde natječajem za davanje
koncesije sukladno međusobnom ugovoru na osnovi broj stambenih jedinica i kućanstava na
njihovu području.
(4) Varijabilni iznos naknade za koncesiju, koji se računa od ukupnog prihoda od obavljanja
dimnjačarskih poslova, koncesionar je za prvu i iduće godine koncesije dužan uplatiti
najkasnije dva mjeseca nakon isteka prve odnosno svake iduće godine koncesije na račun
davatelja koncesije u omjerima koje oni utvrde natječajem za davanje koncesije sukladno
međusobnim ugovorom na osnovi broj stambenih jedinica i kućanstava na njihovu području.
(5) Ugovorom o koncesiji može, iz razloga određenih Zakonom o koncesijama, odrediti
promjena visine i/ili načina izračuna i plaćanja naknade za koncesiju u određenom razdoblju, za
vrijeme trajanja ugovora o koncesiji, u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i odlukom o
davanju koncesije.
(6) Ako koncesionar ne plati naknadu za koncesiju u roku određenom ugovorom o
koncesiji, svakom sljedećom uplatom, neovisno o tome što je koncesionar označio da se tom
uplatom plaća, smatra se da se najprije podmiruje zaostali dug po redoslijedu dospijeća, i to tako
da se prvo podmiruju troškovi, zatim iznos obračunate zakonske zatezne kamate i napokon iznos
dospjele naknade za koncesiju.
Prijenos ugovora o koncesiji i založno pravo na koncesiji
Članak 28.
(1) Ugovor o koncesiji može se, uz pisanu suglasnost svih općinskih vijeća davatelja
koncesije prenijeti na treću osobu u skladu sa odredbama Zakona o koncesijama, pod uvjetom da
se time ne smije umanjiti kvalitetu i narušiti kontinuitet provedbe ugovora o koncesiji.
(2) Na koncesiji za dimnjačarske poslove ne može se osnovati založno pravo.
Podugovor i potkoncesija
Članak 29.
(1) Ako je to predviđeno u analizi davanja koncesije, dokumentaciji za nadmetanje,
obavijesti o namjeri davanja koncesije te u ugovoru o koncesiji, za vrijeme trajanja ugovora o
koncesiji, koncesionar može s trećim osobama, uz pisanu suglasnost općinskog načelnika te uz
ispunjenje uvjeta određenih Zakonom o koncesijama,
sklopiti podugovor i/ili ugovor o
potkoncesiji radi:
a) pružanja pojedinih usluga iz ugovora o koncesiji u manjem opsegu
b) obavljanja sporednih djelatnosti.
(2) Sudjelovanje podugovaratelja i potkoncesionara ne utječe na odgovornost koncesionara
za provedbu ugovora o koncesiji.

VI. PRESTANAK KONCESIJE
Načini prestanka koncesije
Članak 30.
(1)Koncesija prestaje na načine i pod uvjetima određenim Zakonom o koncesijama.

VII. NAČIN OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA
Godišnji plan
Članak 31.
(1)Koncesionar obavlja dimnjačarske poslove na temelju godišnjeg plana obvezne redovite
kontrole i čišćenja dimnjaka (u daljnjem tekstu: Godišnji plan).
(2)Godišnji plan obuhvaća redoslijed obavljanja dimnjačarskih usluga po naseljima,
dijelovima naselja i kućnim brojevima.
(3)Koncesionar je dužan godišnji plan iz stavka 1. ovoga članka sačiniti najkasnije do 31.
kolovoza godine u kojoj počinje ogrjevna sezona i dostaviti ga svakom od davatelja koncesije za
njegovo područje i Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula (u daljnjem tekstu: JVP Pula).
(4) Ogrjevna sezona u smislu ove Odluke smatra se razdoblje od 1. listopada tekuće godine
do 30. travnja sljedeće godine.
(5)Koncesionar je dužan do početka ogrjevne sezone podnijeti svakom od davatelja
koncesije izvještaj o radu dimnjačarske službe za prethodnu godinu, koji sadrži opće naznake o
izvršenim/započetim/neizvršenim poslovima i zadaćama planiranih Godišnjim planom za
prethodnu ogrjevnu sezonu s navođenjem razloga, obrazloženja za neizvršene poslove.
Opći uvjeti
Članak 32.
(1)Koncesionar je dužan prije početka obavljanja djelatnosti donijeti opće uvjete isporuke
komunalne usluge uz suglasnost općinskih vijeća davatelja koncesije.
(2) Općim uvjetima iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se:
1. uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge
2. međusobna prava i obveze koncesionara kao isporučitelja usluge i korisnika komunalne
usluge i
3. način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge.
(3) Koncesionar je u opće uvjete dužan ugraditi i odredbe članka 33. do 36. ove Odluke.
(4)Koncesionar se kao isporučitelj komunalne usluge dužan je pridržavati se općih uvjeta
isporuke komunalne usluge.
Osnovne obveze korisnika usluge
Članak 33.
(1) Vlasnici ili korisnici zgrada, stanova, poslovnih prostora, objekata i postrojenja (u
daljnjem tekstu: Korisnik usluge) koji podliježu kontroli i čišćenju dimnjaka dužni su sukladno
propisima, tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača održavati u ispravnom
stanju dimnjake, ložišta i uređaje za loženje, a o održavanju istih moraju posjedovati valjanu
dokumentaciju.

(2)Korisnik usluge dužan je voditi brigu da se uređaji za loženje i dimnjaci redovito
kontroliraju i čiste sukladno ovoj Odluci i propisima.
(3) Korisnik usluge dužan je Koncesionaru:
- omogućiti pregled i čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje,
- dati podatak o broju i vrsti uređaja za loženje i dimnjaka, te vrsti goriva
- omogućiti pristup svakom uređaju za loženje i dimnjaku koji se koristi,
(4) Radi ispravnog pregleda i čišćenja dimnjaka pristup do vratašca, priključaka, kape
dimnjaka i ostalih dijelova dimnjaka mora uvijek biti slobodan.
(5)Korisnik usluge je dužan svaku promjenu broja ili vrste dimnjaka i vrstu goriva prijaviti
Koncesionaru u roku trideset (30) dana od nastale promjene.
(6)Korisnik usluge dužan je u roku koji mu odredi ovlašteni dimnjačar otkloniti nedostatke
na dimnjaku ili na uređaju za loženje.
Obveze Koncesionara - davatelja usluge
Članak 34.
(1)Koncesionar je dužan korisnike usluga obavijestiti o danu i vremenu kontrole i čišćenja
dimnjaka i uređaja za loženje, dostavom pisane obavijesti u poštanski sandučić Korisnika usluga
ili upravitelja zgrade, ili na način da na vidnom mjestu u zgradi korisnika usluge odnosno na
drugom prikladnom mjestu (oglasna ploča) izvjesi pisanu obavijest, i to najmanje tri dana prije
obavljanja dimnjačarskih usluga.
(2) Ako Koncesionar utvrdi da na dimnjaku i/ili uređaju za loženje postoje nedostaci,
pismeno će o tome obavijestiti korisnika usluge ili upravitelja zgrade i pozvati ih da uklone
nedostatke u roku koji ne može biti duži od dva mjeseca.
(3) Ako se nedostaci iz stavka 1. ovoga članka ne uklone u utvrđenom roku ili se isti
nedostatak ponovo utvrdi pri sljedećem čišćenju i pregledu dimnjaka Koncesionar će o tome
obavijestiti Odjel, a ako se radi o uređaju za loženje na plinovito gorivo i operatera plina.
(4) Ako Koncesionar utvrdi postojanje neposredne opasnosti za živote ljudi i imovine koja
može nastati daljnjom upotrebom dimnjaka i/ili uređaja za loženje, obavijestit će bez odgode o
tome nadležnog inspektora za zaštitu od požara i JVP Pula.
Članak 35.
(1) Koncesionar je dužan za područje svakog od davatelja koncesije voditi registar dimnjaka
i uređaja za loženje koji sadrži sljedeće podatke:
- naselje, ulicu i kućni broj (po potrebi ulaz),
- ime i prezime Korisnika usluge odnosno upravitelja zgrade,
- broj, vrstu i oznaku dimnjaka.
(2) Koncesionar je dužan voditi evidenciju o pregledu i čišćenju dimnjaka te o izvođenju
radova kojima se dimnjak zadržava ili vraća u stanje određeno projektom građevine.
(3) Evidencija iz stavka 2. ovoga članka se vodi za svaku zgradu posebno, a sadrži:
- naselje, ulicu i kućni broj (po potrebi ulaz),
- ime i prezime ili naziv korisnika usluge odnosno upravitelja zgrade, te njegovu adresu ako
se ona razlikuje u odnosu na adresu zgrade
- oznaku dimnjaka koji se pregledavaju i čiste,
- datum obavljanja dimnjačarskih poslova,
- vrstu i datum izvođenja radova na dimnjaku,
- nalaz,

- potpis dimnjačara,
- potpis Korisnika usluge odnosno predstavnika stanara kao potvrdu obavljenih
dimnjačarskih poslova.

Članak 36.
(1) Zaposlenici ovlaštenog Koncesionara (u daljnjem tekstu: dimnjačari) tijekom obavljanja
dimnjačarskih poslova moraju imati iskaznicu na kojoj se nalazi naziv i sjedište poslodavca, broj
iskaznice, fotografija dimnjačara, njegovo ime i prezime, naziv njegovog radnog mjesta, datum
izdavanja, te funkcija, ime i prezime, potpis i otisak pečata ovlaštene osobe koncesionara.

VIII. CJENIK DIMNJAČARSKIH POSLOVA I NAPLATA PRUŽENIH USLUGA
Članak 37.
(1) Koncesionar ima pravo na naknadu za obavljanje dimnjačarskih poslova.
(2) Naknadu iz stavka 1. ovoga članka Koncesionaru plaća korisnik usluge odnosno
upravitelj zgrade temeljem računa Koncesionara izdanog sukladno cjeniku dimnjačarskih
poslova.
IX. NADZOR
Članak 38.
(1) Nadzor nad obavljanjem dimnjačarskih poslova za područje Općine Marčana obavlja
Jedinstveni upravni odjel Općine Marčana 8 u daljnjem tekstu: Odjel).
(2) U obavljanju nadzora Odjel može:
1. kontrolirati vođenje godišnjeg plana, radnih naloga, izdanih računa, registra dimnjaka
objekata i uređaja za loženje;
2. nadzirati obavljanje dimnjačarskih poslova, upozoriti korisnike usluga i nadležna tijela na
opasnosti zbog neuklanjanja nedostataka na dimnjacima i uređajima za loženje.
(3) Ovlašteni dimnjačar dužan je Odjelu, na njegov zahtjev u ostavljenom roku, dostaviti
podatke, očitovanja i dokumentaciju koja je potrebna za obavljanje nadzora.
Članak 39.
(1) Odjel vodi evidenciju o izdanim koncesijama i evidenciju o radu ovlaštenog dimnjačara
(o pritužbama korisnika usluga, načinu rješavanja pritužbi i drugo).
X. NOVČANE KAZNE
Članak 40.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj
koncesionar pravna osoba ili fizička osoba-obrtnik ako:
1. ne izradi godišnji plan i ne dostavi ga Odjelu,
2.ne obavlja dimnjačarske poslove prema godišnjem planu,
3. ne obavijesti korisnike usluga o svom dolasku najmanje tri dana prije dolaska,
4. ne vodi brigu o čistoći prostorije korisnika usluge pri obavljanju dimnjačarskih poslova;
5. ne upozori Odjel na nedostatke ili nemogućnost kontrole;
6. ne upozori Odjel i nadležno tijelo na nedostatke dimnjaka i uređaja za loženje koji su
neposredno opasni za zdravlje, život i imovinu;

7. ne vodi registar dimnjaka i uređaja za loženje i evidenciju čišćenja i kontrole u skladu s
ovom Odlukom;
8. ne dostavi Odjelu na njegov zahtjev podatke, očitovanja i dokumentaciju.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 800,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba
u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 41.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj
pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik kao korisnik usluga, odnosno upravitelj zgrade ako:
1. odbije koristiti se uslugama ovlaštenog dimnjačara;
2. ne da ovlaštenom dimnjačaru na uvid dokumentaciju o održavanju dimnjaka, ložišta i
uređaje za loženje
3. ne omogući pregled i čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje ili ne omogući pristup
svakom uređaju za loženje i dimnjaku koji se koristi,
4.ne prijavi ovlaštenom dimnjačaru svaku promjenu broja ili vrste dimnjaka i vrstu goriva u
roku trideset (30) dana od nastale promjene,
5. u ostavljenom roku koji je odredio ovlašteni dimnjačar ne otkloni nedostatke na dimnjaku
ili na uređaju za loženje;
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 do 1.500,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u
pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba –
korisnik koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.
XI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 42.
(1) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obavljanju dimnjačarskih
poslova („Službene novine Općine Marčana“, br. 13/17.)
Članak 43.
(1) Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Općine
Marčana“.
KLASA:214-02/19-01/10
URBROJ:2168/05-03-19-03
Marčana, 16. prosinca 2019.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARČANA
PREDSJEDNIK
Denis Diković,v.r.

Odluka o priključenju na građevine za javnu vodoopskrbu (“Službene novine Općine
Marčana”, br. 8/11., 3/13. i 11/13.)

ODLUKU
o priključenju na građevine za javnu vodoopskrbu
Redakcijski pročišćen tekst
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti priključenja građevine odnosno druge nekretnine
(u daljnjem tekstu: građevine) na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu (u daljnjem
tekstu: građevine za javnu vodoopskrbu) na području Općine Marčana (u daljnjem tekstu:
Općina).
(2)Ovom Odlukom utvrđuje se postupak priključenja i rokovi za priključenje.
II. OBVEZA PRIKLJUČENJA
Članak 2.
(1) Vlasnik građevine odnosno druge nekretnine dužan je priključiti svoju građevinu koja
se nalazi u građevinskom području na građevine za javnu vodoopskrbu najkasnije u roku od 1
godine od dana primitka obavijesti Vodovoda d.o.o. Pula za sakupljanje, pročišćavanje i
distribuciju vode Pula, kao isporučitelja usluge javne vodoopskrbe (u daljnjem tekstu:
Isporučitelj vodne usluge) o mogućnosti priključenja.
(2)Odredbe stavka 1. ovog članka na odgovarajući se način odnose i na vlasnike
građevine odnosno druge nekretnine koji imaju privremeni priključak kao privremeno rješenje
opskrbe vodom, u slučaju kada se steknu mogućnost priključenja na građevine za javnu
vodoopskrbu putem stalnog priključka.
(3) Načelnik Općine Marčana odobrit će na zahtjev vlasnika građevine odnosno druge
nekretnine u izdvojenim dijelovima građevinskih područja naselja čija je površina manja od 2 ha
da se on izuzme od obveze priključenja na građevine za javnu vodoopskrbu ukoliko je isti već
pojedinačno riješio vodoopskrbu putem cisterne ili na drugi odgovarajući način.
(4) Vlasnici građevina, odnosno njihovi drugi zakoniti posjednici na području gdje je
sustav opskrbe pitkom vodom već izgrađen, dužni su priključiti svoju građevinu u gradnji ili
rekonstrukciji prije izdavanja akta kojim se dozvoljava uporaba građevine ili završnog izvješća
nadzornog inženjera.
III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA
Članak 3.
(1) Postupak za priključenje građevine ili druge nekretnine na građevine za javnu
vodoopskrbu pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje.
(2)Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik građevine, odnosno vlasnik druge nekretnine
ili zakoniti posjednik građevine, odnosno druge nekretnine uz prethodnu suglasnost vlasnika.
(3)Zahtjev za priključenje podnosi se Isporučitelju vodne usluge, na propisanom obrascu,
te podnositelj zahtjeva uz njega prilaže:
- dokaz o pravu vlasništva ili dokaz o zakonitom posjedu nekretnine,
- akt kojim se dozvoljava gradnja za stalne i privremene priključke kao privremeno
rješenje opskrbe vodom,

- situaciju građevine prikazanu na geodetskoj podlozi u mjerilu 1:500 ili presliku
katastarskog plana (2x),
- projekt stalnog priključka vode, odnosno priključka za poljoprivredu, ovjeren od strane
Isporučitelja vodne usluge.
(4)Ako se građevina ili druga nekretnina podnositelja zahtjeva za priključenje ne nalazi
neposredno uz izgrađenu vodoopskrbnu mrežu, te se priključak izvodi uz tu izgrađenu
vodoopskrbnu mrežu na mjestu udaljenom od građevine ili druge nekretnine podnositelja
zahtjeva za priključenje, taj podnositelj zahtjeva za priključenje dužan je osim dokaza iz stavka
3. ovoga članka uz zahtjev za priključenje priložiti i:
- odgovarajuću suglasnost općinskog načelnika iz članka 10. stavka 1. podstavka 3.
odnosno 4. ili 5. ove Odluke, kada se radi o priključku za potrebe poljoprivrede ili privremenom
priključku,
- približnu trasu vodovodnog voda od mjesta priključenja do poljoprivrednog zemljišta
odnosno građevine ili druge nekretnine podnositelja zahtjeva za priključenje naznačenu na
preslici katastarskog plana – stari premjer,
-dokaz o vlasništvu zemljišta na kojem se smješta okno za vodomjer i na kojem se nalazi
trasa vodovodnog voda iz prethodnog podstavka,
- ugovor o služnosti postavljanja i održavanja vodovodnog voda ili pisanu ovjerenu
suglasnost vlasnika zemljišta na kojem se postavlja okno za vodomjer i vlasnika zemljišta preko
kojeg će prolaziti vodovodni vod do poljoprivrednog zemljišta odnosno druge nekretnine za koju
se traži priključenje, ukoliko podnositelj zahtjeva nije ujedno i vlasnik tog zemljišta.
Članak 4.
(1) Priključenje građevine ili druge nekretnine na građevine za javnu vodoopskrbu
odobrava se sukladno Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe
koji donosi Isporučitelj vodne usluge
(2) Ukoliko su ispunjeni uvjeti za odobravanje priključenja građevine odnosno druge
nekretnine na građevine za javnu vodoopskrbu, Isporučitelj vodne usluge odobrava priključenje
pojedine građevine odnosno druge nekretnine na građevine za javnu vodoopskrbu.
Članak 5.
Brisan
Članak 6.
(1) Isporučitelj vodne usluge će sklopiti ugovor o isporuci usluge javne vodoopskrbe i
izvršiti priključenje građevine odnosno druge nekretnine na građevine za javnu vodoopskrbu u
roku do 30 dana nakon primitka potpunog i urednog zahtjeva za priključenje, te podmirenja
financijskih obveza vlasnika ili drugog zakonitog posjednika građevine odnosno druge
nekretnine vezanih za troškove priključenja.
(2)Podnositelj zahtjeva za priključenje dužan je s Isporučiteljom vodne usluge sklopiti
ugovor o izgradnji priključka.
(3)Ugovor o izgradnji priključka obavezno sadrži: naziv ugovornih strana, podatke o
građevini ili drugoj nekretnini koja se priključuje, vrstu priključka, cijenu radova priključenja
utvrđenu aproksimativnim troškovnikom koji čini sastavni dio ugovora (količina i vrsta radova i
materijala), način plaćanja cijene priključenja, rok izvođenja radova priključenja, te odredbu o
predaji izgrađenog priključka u vlasništvo Isporučitelja vodne usluge bez naknade.
(4)Monterske radove na izgradnji vodovodnog priključka, kod priključenja građevina i
drugih nekretnina na sustav opskrbe pitkom vodom izvodi isključivo Isporučitelj usluge ili

njegov ugovaratelj, a stvarni trošak snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se
priključuje, na temelju ugovora o izgradnji priključka iz stavka 2. ovoga članka.
(5)Građevinske radove na izgradnji vodovodnog priključka (iskop rova za priključenje,
zatrpavanje, izrada vodomjernog okna i dr.) izvodi u pravilu vlasnik ili drugi zakoniti posjednik
nekretnine, sukladno Općim i tehničkim uvjetima, propisima i pravilima struke.
Članak 7.
(1) Isporučitelj vodne usluge je dužan na svaki zahtjev pravne ili fizičke osobe za
priključenje građevine odnosno druge nekretnine na građevine za javnu vodoopskrbu odgovoriti
pisanim putem najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.
(2) Isporučitelj vodne usluge je dužan voditi evidenciju odobrenih priključaka koja sadrži
podatke o tražitelju priključka, položaju, danu ugradnje, vrijednosti priključka i dr. kao i
evidenciju potrošača.
(3) Ugovor o izvedbi priključka i ugovor o ugovor o isporuci usluge javne vodoopskrbe
kao i ostala potrebna tehnička dokumentacija trajnog su karaktera i čuva ih Isporučitelj vodne
usluge.
Članak 8.
(1)Isporučitelj vodne usluge odbit će zahtjev za priključenje na sustav opskrbe pitkom
vodom u sljedećim slučajevima:
- ako vlasnik ili zakoniti posjednik nije zahtjevu za priključenje priložio dokumentaciju
propisanu člankom 3. ove Odluke,
- ako za priključenje ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti utvrđeni Općim i tehničkim
uvjetima Isporučitelja vodne usluge,
- ako nisu ispunjeni uvjeti iz ove Odluke za odobrenje tražene vrste priključka (stalnog
priključka, privremenog priključka odnosno priključka vode za potrebe poljoprivrede),
- ako bi se traženim priključenjem narušila kvaliteta vodoopskrbe postojećih korisnika
vodne usluge javne vodoopskrbe,
- iz sanitarno tehničkih razloga.
IV. VODOVODNI PRIKLJUČAK
Članak 9.
Brisan
Članak 10.
(1)Priključak vode može biti:
- stalni priključak vode – odobrava se i izvodi se ako su ispunjeni uvjeti za priključenje
građevine odnosno druge nekretnine sukladno odredbama ove Odluke neposredno na
izgrađenu vodoopskrbnu mrežu;
- privremeni priključak za građenje –ukoliko iz tehničkih razloga, na gradilištima
novogradnje u građevinskom području, nije moguće izgraditi konačno okno
vodomjera, može se izvesti čvor i spojni vod priključka u punom profilu prema
konačnoj suglasnosti Isporučitelja usluge i postaviti privremeni vodomjer za potrebe
gradilišta. Nakon ispunjenja uvjeta za stalni priključak, mogu se ugraditi vodomjeri
prema suglasnosti, te na taj način priključak postaje stalni;
- privremeni priključak za povremeno korištenje vodne usluge – je vodovodni
priključak koji se daje za potrebe održavanja privremenih ili povremenih događanja
kao što su sajmovi, festivali, kulturne i sportske priredbi i slične manifestacije, uz

predočenje suglasnosti Općinskog načelnika kojom se odobrava održavanje
navedenih događanja na njezinom području;
- privremeni priključak kao privremeno rješenje opskrbe vodom - privremeni
priključak koji je odobren kao privremeno rješenje opskrbe pitkom vodom, a može se
odobriti do izgradnje vodoopskrbne mreže za pojedinu ulicu ili dio naselja u
građevinskom području, daje se uz suglasnost Općinskog načelnika;
- priključak za potrebe poljoprivrede može se odobriti samo ako se time ne pogoršava
vodoopskrba ostalih potrošača, te ako se prethodno pribavi suglasnost Općinskog
načelnika.
(2)Općinski načelnik može odbiti izdavanje suglasnosti za privremeni priključak kao
privremeno rješenje opskrbe vodom iz podstavka 4. prethodnog stavka ukoliko se izgradnja
vodoopskrbne mreže za pojedinu ulicu ili dio naselja planirana godišnjim planom gradnje
komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu ili se planira tu izgradnju realizirati korz
idući plan gradnje komunalnih vodnih građevinu u roku ne dužem od 1 godine od traženja
suglasnosti za privremeni priključak.
(3)Općinski načelnik izdat će suglasnost za priključak za potrebe poljoprivrede samo ako
nedvojbeno utvrdi da se priključak vode traži u svrhu poljoprivredne proizvodnje, ocjenjujući pri
tome sve odlučne činjenice i okolnosti kao što su kultura i veličina, te položaj zemljišta,
prebivalište tražitelja priključka u odnosu na poljoprivrednu česticu za koju se traži
priključenje, te druge bitne okolnosti (napr. bespravna izgradnja na čestici zemljišta).
(4) Privremeni priključak i priključak vode za potrebe poljoprivrede se odobrava
neposredno uz izgrađenu vodoopskrbnu mrežu na mjestu koji odredi isporučitelj vodne usluge.
(5) Iznimno od odredbi stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, stalni priključak će se
odobriti i za pojedinačne zgrade (postojeće ili planirane) koje se nalaze izvan građevinskog
područja iako se ne nalaze neposredno uz izgrađenu vodoopskrbnu mrežu, ako nisu unutar
područja visoke koncentracije zgrada izvan građevinskih područja, čiji je položaj u prostoru
prikazan Preglednom kartom područja visoke koncentracije zgrada izvan građevinskih područja
u mjerilu 1:32000, a obuhvati ukupno 37 tih područja određeni kartografskim prikazima na
kopiji katastarskog plana u mjerilu 1 : 5000 (grafički prilozi od 1. do 9.), koji su priloženi ovoj
Odluci i njezin su sastavni dio. U slučajevima iz ovog stavka priključak vode odobriti će se
neposredno uz izgrađenu vodoopskrbnu mrežu na mjestu koji odredi isporučitelj vodne usluge.
V. ROKOVI ZA PRIKLJUČENJE
Članak 11.
(1) Vlasnici građevina iz članka 2. stavka 1. ove Odluke dužni su u roku od 9 mjeseci od
dana primitka obavijesti Isporučitelj vodne usluge o mogućnosti priključenja, podnijeti
Isporučitelju vodne usluge zahtjev za priključenje.
(2) Ako vlasnik građevine ne podnese zahtjev za priključenje u roku iz stavka 1. ovoga
članka, odnosno ukoliko i podnese zahtjev ali ne ispuni svoje obveze kako bi se priključenje
moglo izvesti u roku iz članka 2. stavka 1. ove Odluke, Jedinstveni upravni odjel Općine donijet
će, na prijedlog Isporučitelja vodne usluge, rješenje u upravnom postupku o obvezi priključenja
na teret vlasnika građevine.
(3) Rješenje o obvezi priključenja iz stavka 2. ovoga članka, pored osnovnih podataka o
vlasniku građevine i građevini sadrži i odredbe o profilu priključka, cijenu i rok izgradnje, nalog
za rad Isporučitelju vodne usluge da izvede priključak na teret vlasnika, odnosno drugog
zakonitog posjednika građevine, rok i dinamiku plaćanja troškova priključenja, kao i način
prisilne naplate u slučaju kada vlasnik građevine, odnosno drugi zakoniti posjednik građevine ne
želi snositi troškove izgradnje priključka.

(4) Protiv rješenja iz stavka 2. ovog članka dopuštena je žalba nadležnom upravnom tijelu
Istarske županije.
Članak 12.
(1) Ako vlasnik građevine, odnosno druge nekretnine ne postupi po rješenju iz članka 11.
ove Odluke, Jedinstveni upravni odjel Općine protiv njega će pokrenuti postupak prisilnog
priključenja i ovršni postupak naplate naknade za priključenje i stvarnih troškova priključenja.
Članci 13.-19.
Brisani
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 20.
(1) Postupci započeti prije stupanja na snagu ove Odluke prema Odluci o uvjetima
priključenja na sustav opskrbe pitkom vodom (“Službene novine Općine Marčana”, br. 9/2001,
5/2002, 6/2006 i 7/2008.) dovršit će se prema odredbama one od odluka koja će za podnositelja
zahtjeva biti povoljnija.
Članak 21.
(1) Kod privremenih priključaka za gradilište kod kojih je istekao privremeni rok na koji
je priključak odobren, a izgrađena je vodoopskrbnu mreža, vlasnik nekretnine dužan je u roku od
9 mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke podnijeti zahtjev za izvedbu stalnog priključka, te
nakon toga podmiriti obveze u svezi priključenja i u roku od 12 mjeseci od donošenja ove odluke
putem stalnog priključka priključiti svoju nekretninu na vodoopskrbnu mrežu.
Članak 22.
(1) Vlasnici poslovnih prostora koji nemaju vodomjer, dužni su ugraditi zasebni
vodomjer u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 23.
(1)Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima priključenja
na sustav opskrbe pitkom vodom (“Službene novine Općine Marčana”, br. 9/2001., 5/2002.,
6/2006. i 7/2008.)
Članak 24.
(1)Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Marčana“.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ODLUKE O DOPUNAMA ODLUKE O PRIKLJUČENJU NA
GRAĐEVINE ZA JAVNU VODOOPSKRBU IZ SLUŽBENIH NOVINA OPĆINE MARČANA BROJ
3/11.

Članak 6.
(1)Vlasnicima zgrada unutar većih koncentracija nezakonito izgrađenih zgrada koje se
nalaze izvan građevinskih područja na područjima koja su određena kartografskim prikazima u
mjerilu 1:5000 iz članka 10. stavka 5. ove Odluke, nakon što te zgrade budu ozakonjene
sukladno propisima o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, omogućit će se, sukladno
odredbama članka 17. ove Odluke, da umjesto plaćanja naknade za priključenje zajednički
financiraju gradnju novih komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu odnosno

rekonstrukciju postojećih, a čija su izgradnja odnosno rekonstrukcija preduvjet priključenja
njihovih građevina na komslužbene novineunalne vodne građevine putem stalnog priključka.
(2)Izgradnji novih komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu odnosno
rekonstrukciji postojećih komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovoga članka pristupat će se
nakon što se od strane vlasnika zgrada na područjima iz članka 10. stavka 5. ove Odluke ili iz
drugih izvora osiguraju potrebna financijska sredstva za njihovu gradnju i druge troškove u svezi
s gradnjom (izrada geodetskih podloga i projektne dokumentacije, ishođenje odobrenja za
građenje, rješavanje imovinskopravnih odnosa i dr.).
Članak 7.
(1)Postupci pokrenuti prije stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se primjenom
odredbi Odluke priključenju na građevine za javnu vodoopskrbu („Službene novine Općine
Marčana“ br. 8/11.) ako je to povoljnije za stranku po čijem je zahtjevu postupak započet ili ako
to ona zatraži.
Članak 8.
(1)Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Marčana“.
(2)Kartografski prikazi iz članka 4. ove Odluke ne objavljuju se.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
PRIKLJUČENJU NA GRAĐEVINE ZA JAVNU VODOOPSKRBU IZ SLUŽBENIH NOVINA
OPĆINE MARČANA BROJ 11/12.

Članak 10.
U Odluci o dopunama Odluke o priključenju na građevine za javnu vodoopskrbu
(„Službene novine Općine Marčana“, br. 3/13.) članak 6. briše se.
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Općine
Marčana“.

Odluka o odvodnji i pročiščavanju otpadnih voda na području Općine Marčana
(“Službene novine Općine Marčana”, br. 8/04. i 7/09.)

ODLUKA
o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području Općine Marčana
Redakcijski pročišćen tekst
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1)Ovom Odlukom se za područje Općine Marčana uređuje:
- način odvodnje otpadnih voda,
- obveza priključenja na sustav javne odvodnje,
- uvjeti i način ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima nije izgrađen sustav javne
odvodnje,
- obveza posebnog odlaganja i odstranjivanja opasnih i drugih tvari,
- obveza održavanja sustava javne odvodnje otpadnih voda.
Članak 2.
(1) “Otpadne vode” su:
- sanitarne otpadne vode su vode koje se ispuštaju nakon uporabe iz domaćinstva,
ugostiteljstva, ustanova, vojnih objekata i drugih neproizvodnih djelatnosti,
- tehnološke otpadne vode su vode korištene u proizvodnom procesu koje se ispuštaju iz
farmi, industrijskih postrojenja i pri drugoj proizvodnji, a ispuštaju se nakon završenog
određenog tehnološkog procesa,
- oborinske vode su vode nastale kao posljedica kiše, tuče, topljenja snijega i dr.
(2)“Djelatnost odvodnje otpadnih voda” čine poslovi skupljanja otpadnih voda, njihovo
dovođenje do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanje i ispuštanje u prijemnik, obrade mulja koji
nastaje u procesu njihova pročišćavanja i poslovi odvodnje oborinskih voda iz naselja putem
sustava javne odvodnje.
(3) Prema namjeni sustavi odvodnje dijele se na:
- sustav javne odvodnje,
- sustav interne odvodnje.
(4) “Sustav javne odvodnje” čini skup objekata i uređaja za obavljanje djelatnosti iz stavka 2.
ovog članka.
(5) “Korisnici sustava javne odvodnje” su pravne i fizičke osobe koje su vlasnici ili korisnici
nekretnina, sa kojih ili iz kojih se otpadne vode uspuštaju u sustav javne odvodnje.
(6)”Upravitelj sustavom javne odvodnje” je pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda sukladno odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu.
(7) “Sustav interne odvodnje” čini skup objekata, uređaja i opreme za skupljanje i
pročišćavanje otpadnih voda iz pojedinih objekata i nekretnina do spoja na sustav javne
odvodnje.
(8) “Sabirna jama” je jama koja se gradi sa vodonepropusnim stijenkama i dnom bez ispusta i
preljeva.

II. NAČIN ODVODNJE OTPADNIH VODA
1. Sustav javne odvodnje
Članak 3.
(1) Sustav javne odvodnje mora biti vodonepropusan i tako izgrađen i održavan da osigura
pravilnu i sigurnu odvodnju i pročišćavanje proračunatih količina otpadnih voda, a gradi se i
koristi sukladno zakonskim propisima.
(2) Zaštitni pojas sustava javne odvodnje obuhvaća prostor od 2,0 m lijevo i desno od
magistralnog cjevovoda u ukupnoj širini od 4,0 m.
(3) Zaštitni pojas za sekundarnu mrežu i mrežu u naselju iznosi 1,0 m lijevo i desno od
cjevovoda u ukupnoj širini od 2,0 m.
(4) Objekti i uređaji sustava javne odvodnje moraju u svako doba biti dostupni radi
održavanja i čišćenja, kao i u slučaju akcidentnih situacija.
Članak 4.
(1) Kolektori, priključci i kontrolna okna, uljevne i izljevne građevine, uređaji za
pročišćavanje otpadnih voda i podmorski ispusti sustava javne odvodnje izvode se i održavaju
prema projektnoj dokumentaciji u skladu sa propisanim tehničkim standardima i normativima,
tako da se osigura optimalan način odvodnje i spriječe negativni utjecaj na okoliš kao i na
djelatnike koji održavaju sustav odvodnje.
(2) Otpadne vode individualnih korisnika prostora koje se upuštaju u sustav javne odvodnje
odnosno direktno u prijemnik, kao i otpadne vode nakon pročišćavanja moraju zadovoljiti
kriterije utvrđene važećim propisima, aktom upravitelja sustava javne odvodnje i vodopravnom
dozvolom.
Članak 5.
(1) Sustav dovođenja otpadnih voda do uređaja za pročišćavanje može biti mješoviti, razdjelni
i kombinirani sustav.
2. Sustav interne odvodnje
Članak 6.
(1) Sustav interne odvodnje u vlasništvu je pravne ili fizičke osobe - vlasnika pojedinih
objekata i nekretnina.
(2) Sustav interne odvodnje završava priključnom građevinom kojom se priključuje na sustav
javne odvodnje.
Članak 7.
(1) Postupak i tehničko-tehnološki uvjeti priključenja sustava interne odvodnje na sustav
javne odvodnje utvrđuju se sukladno posebnim propisima.
Članak 8.
(1) Sustav interne odvodnje mora biti tako izgrađen i održavan da osigura pravilnu i sigurnu
odvodnju i pročišćavanje proračunatih količina otpadnih voda, a gradi se i koristi sukladno
zakonskim propisima.
(2) Sustav interne odvodnje mora biti izgrađen i održavan na način da se spriječi:
- razlijevanje otpadnih voda po površini,
- prodiranje otpadnih voda u podzemne slojeve,
- mogućnost zaraze i prenošenje zaraznih bolesti.

Članak 9.
(1) Otpadne vode iz sustava interne odvodnje upuštaju se u sustav javne odvodnje preko
kontrolnog okna.
(2) Kontrolno okno nalazi se na predspoju, odnosno prije priključne građevine, kojim se
sustav interne odvodnje spaja na sustav javne odvodnje i u pravilu mora biti lako dostupno.
(3) Način izvedbe kontrolnog okna predlaže kao tipski projekt upravitelj sustavom javne
odvodnje.
Članak 10.
(1) Troškove izgradnje i održavanja sustava interne odvodnje snose vlasnici odnosno korisnici
sustava.
III. UVJETI I NAČIN ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJIMA NA
KOJIMA NIJE IZGRAĐEN SUSTAV JAVNE ODVODNJE
Članak 11.
(1) Na područjima gdje nije izgrađen sustav javne odvodnje, za obiteljske kuće iz kojih se
ispuštaju isključivo sanitarne otpadne vode do opterećenja od 10 ES obvezna je izgradnja
sabirnih jama.
(2) Sabirna jama mora imati vodonepropusne stijenke i dno, bez ispusta i preljeva. Otvor na
komori mora se graditi s uzdignutim rubom, zatvoren metalnim poklopcem za preklop i mora
imati minimalni otvor 60 x 60 cm.
(3) Na području gdje je predviđena izgradnja sustava javne odvodnje, a sustav nije izgrađen,
sabirna jama se mora graditi na mjestu sa kojeg je izvediv priključak na budući sustav, a
sukladno aktu upravitelja sustavom javne odvodnje.
(4) Sabirna jama mora biti izgrađena na mjestu do kojeg je u svako doba moguć pristup
posebnim vozilima.
(5) Za ostale građevine na područjima gdje nije izgrađen sustav javne odvodnje, otpadne vode
sa opterećenjem većim od 10 ES se odvode preko uređaja za pročišćavanje u sabirnu jamu,
prijemnik ili koriste za navodnjavanje, a sukladno članku 4. stavku 2. ove Odluke.
(6)Odredbe ovog članka ne odnose se na zaštićeno obalno područje mora na planiranim
izdvojenim građevinskim područjima (izvan naselja) i površinama unutar naselja ugostiteljskoturističke namjene, na kojim se područjima mora graditi sustav javne odvodnje sukladno
posebnom propisu.
Članak 12.
(1) U sabirne jame mogu se upuštati:
- sanitarne otpadne vode,
- otpadne tehnološke vode iz proizvodnih objekata pročišćene do propisanih vrijednosti za
sustav javne odvodnje,
- radioaktivne otpadne vode (prethodno pročišćene do propisanih vrijednosti).
Članak 13.
(1) U sabirne jame ne smiju se upuštati:
- oborinske vode,
- površinske vode,
- tehnološke i radioaktivne vode koje nisu pročišćene do propisanih vrijednosti.

Članak 14.
(1) Nije dozvoljeno ispuštanje sadržaja sabirnih jama po javnim i drugim površinama.
(2) Nije dozvoljeno prepumpavanje sadržaja sabirnih jama u sustav javne odvodnje, bez
suglasnosti upravitelja sustava javne odvodnje.
Članak 15.
(1)Odredbe ove Odluke o sustavu interne odvodnje primjenjuju se i na sabirne jame.
IV. OBVEZA PRIKLJUČENJA NA SUSTAV JAVNE ODVODNJE
Članak 16.
(1) Po osiguranju uvjeta za priključenje na sustav javne odvodnje, vlasnik odnosno korisnik
sabirne jame obvezan je izgraditi odgovarajuću internu kanalizaciju, te priključiti se na sustav
javne odvodnje u roku od šest mjeseci od osiguranja uvjeta za priključenje.
(2) U slučaju da vlasnik odnosno korisnik sabirne jame ne postupi po odredbi stavka 1. ovog
članka, priključenje će izvršiti upravitelj sustavom odvodnje, na trošak vlasnika odnosno
korisnika.
(3) Nakon priključenja na sustav javne odvodnje, vlasnik, odnosno korisnik dužan je u roku
od 5 dana sanirati sve objekte i uređaje koji se više neće koristiti.
Članak 17.
(1) Korisnici koji u sustav javne odvodnje ispuštaju tehnološke otpadne vode, dužni su prije
priključenja na sustav javne odvodnje, kakvoću voda u sustavu interne odvodnje uskladiti s
odredbama ove Odluke, posebnim propisima, aktom upravitelja sustavom javne odvodnje i
vodopravnom dozvolom.
Članak 18.
(1) Priključenje na sustav javne odvodnje korisnici iz prethodnog članka dužni su izvršiti
najkasnije u roku od šest mjeseci od osiguranja tehničkih uvjeta za priključenje.
Članak 19.
(1) Po uvođenju telemetrijskog sustava vlasnici sustava interne odvodnje dužni su kontrolno
okno (kao perifernu postaju) povezati sa centralnom postajom u roku od 12 mjeseci.
V. OBVEZA POSEBNOG ODLAGANJA I ODSTRANJIVANJA OPASNIH I DRUGIH
TVARI
Članak 20.
(1) U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati otpadne tvari kojim se ugrožava predviđeni
hidraulički režim toka odvodnje otpadnih voda, stabilnost objekata, rad strojeva na
kanalizacijskim crpkama, tekući nadzor i održavanje objekata, te povećavaju troškovi
eksploatacije.
(2) U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati tvari koje miješanjem sa otpadnom vodom u
sustavu odvodnje pospješuju sedimentaciju kako u sustavu odvodnje tako i u prijemniku.
Članak 21.
(1) Otpadne vode koje su agresivne, toksične, onečišćene patogenim mikroorganizmima ili
virusima, opterećene drugim opasnim i štetnim tvarima iznad dopuštenih vrijednosti, a koje bi
mogle utjecati na promjene fizikalnog i kemijskog ili biološkog sastava otpadne vode, te ugroziti
zdravlje i živote djelatnika zaposlenih na čišćenju i popravku odvodnih sustava i drugih

građevina, oštetiti javni sustav, te negativno utjecati na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda
moraju se prije upuštanja u sustav javne odvodnje pročistiti do stupnja kvalitete predviđene
važećim propisima.
Članak 22.
(1) U javni sustav odvodnje naročito se ne smiju upuštati:
- krute i viskozne tvari koje same ili u kontaktu s drugim tvarima mogu negativno utjecati
(prouzrokovati smetnje) na protoku vode u kanalizacijskoj cijevi, te izazvati druge smetnje u
radu objekta i uređaja sustava javne odvodnje - pepeo, troska, slama, otpaci i strugotine metala,
plastike, drva, stakla, krpe, perja, dlake, meso, ostaci i dijelovi tijela životinja, vapneni mulj,
ostaci vapna, otpad od proizvodnje piva, konzervi i destilacija, ostaci kemikalija, boja, talozi
nastali pri pročišćavanju voda,
- tvari koje same ili u kontaktu s drugim tvarima mogu izazvati smetnje i opasnost po zdravlje
ili život, spriječavati ulaz u kanale, objekte i uređaje radi održavanja i popravka, izazvati
akcident u sustavu javne odvodnje kao što su: zapaljive i eksplozivne tekućine, štetni ili smrdljivi
plinovi (sumporovodik, sumporni dioksid, dušikovi oksidi, cijanidi, klor i dr.),
- kiseline, alkalne, agresivne i ostale štetne tvari, koje nepovoljno djeluju na materijal od
kojeg je izra|en sustav odvodnje,
- patogene bakterije i virusi,
- radioaktivne materije,
- ostale štetne tvari.
Članak 23.
(1) Prije upuštanja u sustav javne odvodnje pročišćavaju se i neutraliziraju sljedeće otpadne
vode:
- oborinske vode sa neizgrađenih dijelova zemljišta, zelenih i prometnih površina preko
pjeskolova i slivnika,
- vode s prometnih i drugih površina zagađenih uljnim tvarima, kao i vode iz garaža preko
odgovarajućih odjeljivača za ulja, masti i tekuća goriva,
- vode sa površina uređenih za pranje vozila, mehaničarskih i bravarskih radionica za
popravak motornih i drugih vozila, preko taložnica za krute tvari i odjeljivače za masti, ulja i
tekuća goriva,
- vode iz skladišta i pogona koji u svom proizvodnom procesu skladište i/ili koriste ulja,
masti, boje, lakove, tekuće gorivo, otapala i slične tvari specifično lakše od vode, preko
odgovarajućih odjeljivača,
- tehnološke otpadne vode preko odgovarajućih uređaja za pročišćavanje s obzirom na
specifičan sastav,
- rashladne vode koje nisu u direktnoj vezi s tehnološkim procesom i koje osim povišenja
temperature nisu poprimile nikakva dodatna fizička ili kemijska onečišćenja, ako su toplije od
45oC, preko odgovarajućeg rashladnog uređaja,
- vode iz restorana i kuhinja javne ishrane sa sadržajem prekomjerne masnoće, ulja, krutih i
plivajućih ostataka hrane, putem odgovarajućih odjeljivača masti i ulja.
Članak 24.
(1) Zdravstvene, veterinarske i druge ustanove moraju svoje otpadne vode, prije upuštanja u
sustav javne odvodnje specijalno obraditi, postupkom dezinfekcije, zbog mogućnosti prisutnosti
patogenih bakterija i virusa u njima.

Članak 25.
(1) Korisnici sustava javne odvodnje su obvezni kvalitetu otpadne vode koju upuštaju u sustav
javne odvodnje svesti na kakvoću koja je utvrđena važećim propisom, aktom upravitelja
sustavom javne odvodnje, odnosno vodopravnom dozvolom.
Članak 26.
(1) Kada sastav otpadnih voda, koje se upuštaju u sustav javne odvodnje, ne odgovara odredbi
članka 25. ove Odluke, korisnik je dužan u roku od najviše 12 mjeseci izgraditi i/ili osposobiti
uređaj za prethodno pročišćavanje otpadnih voda, ako nije drugim propisima utvrđen kraći rok.
Članak 27.
(1) Korisnici sustava javne odvodnje, koji se bave gospodarskom djelatnosti ili drugim
aktivnostima, za koje je potrebno ishodovati vodopravnu dozvolu obvezni su, voditi očevidnik i
redovitu kontrolu sastava otpadnih voda, prema posebnom propisu, te vodopravnu dozvolu i
analitička izvješća dostavljati upravitelju sustava javne odvodnje.
VI. OBVEZA ODRŽAVANJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE
Članak 28.
(1) Upravitelj sustavom javne odvodnje dužan je trajno i kvalitetno obavljati navedenu
komunalnu djelatnost, osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne
sposobnosti prema važećim zakonskim propisima.
Članak 29.
(1) Upravitelj sustavom javne odvodnje nije odgovoran za štete nastale uslijed:
- više sile (neuobičajeno visokog nivoa mora, padalina, zemljotresa)
- većih pogonskih i tehničkih smetnji izazvanih bez krivnje upravitelja sustavom odvodnje
(pucanje tlačnog cjevovoda, kvar pumpe i nestanak ili iskopčavanje električne energije),
- za sve štete koje su nastale na građevini uslijed neovlaštenog priključenja oborinskih voda
na sustav javne odvodnje,
- za štete nastale uslijed gradnje unutar zaštitnog pojasa.
(2) Upravitelj sustavom javne odvodnje je u slučajevima iz prethodnog stavka dužan poduzeti
sve tehničke mjere i mjere zaštite okoliša kako bi se u što kraćem roku normalizirala odvodnja
otpadnih voda.
Članak 30.
(1) Kod predviđenih obustava odvodnje otpadnih voda upravitelj sustavom javne odvodnje
dužan je o tome unaprijed obavijestiti korisnike sustava, putem sredstava javnog priopćavanja.
(2) O dužem prekidu obavljanja djelatnosti, upravitelj sustavom javne odvodnje dužan je
izvjestiti Općinskog načelnika.
VII. NADZOR
Članak 31.
(1) Nadzor nad provođenjem odredaba ove Odluke obavljaju vodopravna i sanitarna
inspekcija.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 32.
(1) U slučaju nastanka opasnosti zagađenja voda uslijed iznenadnog slučaja, kvara ili iz
drugih razloga, pravna odnosno fizička osoba u vezi sa čijim je djelovanjem ili propustom takva
opasnost nastala, dužna je postupiti sukladno odredbama Zakona o vodama, važećeg državnog
plana za zaštitu voda, a u slučaju iznenadnog onečišćenja voda mora, sukladno važećem planu
intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Republici Hrvatskoj, te ostalim posebnim
propisima.
Članak 33.
(1) Ispunjenje uvjeta određenih člancima 7., 8. i 9. ove Odluke, preduvjet su za priključenje
na sustav javne odvodnje. Ispunjavanje navedenih uvjeta utvrđuje upravitelj sustava javne
odvodnje.
(2) Ispunjenje uvjeta određenih člankom 11. ove Odluke, preduvjet su za pražnjenje septičkih
jama koje obavljaju ovlaštene pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji odnosno
povjeravanja poslova komunalne djelatnosti odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u dijelu koji
se odnosi na crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama.
Članak 34.
(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Službenim novinama Općine
Marčana”.
(2)Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o odvodnji i pročišćavanju otpadnih
voda na području Grada Pule i Općina Fažana, Ližnjan, Marčana, Medulin i Vodnjan (“Službene
novine Istarske županije”, br. 1/2001) u dijelu u kojem se odnosi na Općinu Marčana.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAVRŠNA ODREDBA ODLUKE O IZMJENI ODLUKE ODVODNJI I PROČIŠĆAVANJU
OTPADNIH VODA IZ SLUŽBENIH NOVINA OPĆINE MARČANA BROJ 7/09.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine
Marčana”.

Odluka o priključenju građevina na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih
(“Službene novine Općine Marčana”, br. 5/04., 8/04., 7/08. i 7/09.)

voda

ODLUKA
o priključenju građevina na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda
Redakcijski pročišćeni tekst
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1)Ovom Odlukom utvrđuju se postupak, tehničko-tehnološki uvijeti, rokovi i naknada za
priključenje, način plaćanja naknade i kaznene odredbe za priključenje građevina na sustav
odvodnje otpadnih i oborinskih voda.
(2)Upravitelj sustavom javne odvodnje u smislu ove Odluke je pravna ili fizička osoba
koja na području Općine Marčana obavlja djelatnost odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, osim dijela te komunalne djelatnosti
koji se odnosi na crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama.
III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA
Članak 4.
(1)O zahtjevu za priključenje građevine na sustav odvodnje otpadnih, odnosno oborinskih
voda odlučuje upravitelj sustavom javne odvodnje koji obavlja komunalnu djelatnost odvodnje
otpadnih i oborinskih voda, sukladno odredbama ove Odluke najkasnije u roku od 30 dana od
dana podnošenja urednog i potpunog zahtjeva. Upravitelj sustavom javne odvodnjea vlasnika
građevne čestice, odnosno građevine - tražitelja priključka (u daljnjem tekstu: tražitelj
priključka) na sustav odvodnje otpadnih, odnosno oborinskih voda, koji ispunjava uvjete za
odobravanje priključenja, poziva na sklapanje ugovora o priključenju, dok u ostalim slučajevima
zahtjev tražitelja priključka odbija.
(2)Prije podnošenja zahtjeva za priključak građevine na sustav odvodnje otpadnih,
odnosno oborinskih voda, tražitelj priključka dužan je upravitelju sustavom javne odvodnje
dostaviti projekt priključka na kontrolu i ovjeru. Projekt iz ovog stavka mora biti sukladan
prethodno izdanim posebnim uvjetima.
(3) Uz zahtjev za priključenje građevine vlasnik građevine dužan je priložiti:
- konačnu građevnu dozvolu ili drugi valjani upravni akt na temelju kojeg se može
graditi,
- situaciju građevine prikazanu na geodetskoj podlozi u mj. 1:500 i presliku
katastarskog plana (stari premjer) s ucrtanom planiranom građevinom i ucrtanim
priključkom i mjestom priključenja na sustav odvodnje otpadnih ili oborinskih voda,
- projekt priključka ovjeren od strane uparvitelja sustavom javne odvodnje,
- dokaz o vlasništvu nekretnine na kojoj se nalazi građevina koja se priključuje na
sustav za odvodnju otpadnih, odnosno oborinskih voda.
(4)Kada ima više suvlasnika nekretnine u svezi koje se traži priključenje, a samo jedan
ili neki od tih suvlasnika podnose zahtjev za priključak otpadnih ili oborinskih voda na sustav
odvodnje otpadnih i oborinskih voda, tražitelj priključka odnosno tražitelji priključka dužni su uz
zahtjev za priključenje priložiti i pisanu suglasnost svih ostalih suvlasnika nekretnine, ovjerenu
od strane javnog bilježnika.

(5)Pod vlasnikom građevne čestice razumijeva se u smislu ove Odluke uz
zemljišnoknjižnog vlasnika građevne čestice i svaki investitor u smislu propisa o građenju koji
ima valjan dokaz o pravu vlasništva u smislu tih propisa.
Članak 5.
(1)Tražitelj priključka na sustav za odvodnju otpadnih voda koji ispunjava uvjete za
odobravanje priključka, dužan je prije početka radova na izgradnji priključka s upravitelejm
sustavom javne odvodnje sklopiti pisani ugovor o priključenju, te temeljem tog ugovora platiti
cijeli iznos naknade za priključenje (osim u slučajevima kada se naknada ne plaća), kao i sklopiti
pisani ugovor o izvedbi priključka s ovlaštenim izvođačem za izvođenje radova na priključenju
sukladno uvjetima upravitelja sustavom javne odvodnje, te primjerak navedenog ugovora
dostaviti upravitelju sustavom javne odvodnje.
(2)Ugovorom o priključenju reguliraju se međusobna prava i upravitelja sustavom javne
odvodnje i tražitelja priključka, posebice u svezi roka izgradnje sustava za odvodnju otpadnih
voda, dimenzija priključka, tehničkim uvjetima priključenja i visine naknade za priključenje i
načina njezina plaćanja, te raskida ugovora u slučaju neispunjavanja međusobnih obveza.
Ugovor iz ovog stavka sadrži posebnu odredbu o tome da se on smatra raskinutim u slučaju da
tražitelj priključka u ugovornom roku ne plati cijeli iznos naknade za priključenje (osim u
slučajevima kada se naknada ne plaća).
(3)Tražitelj priključka plaća cijenu stvarnih troškova rada i utrošenog materijala na
izvedbi priključka na sustav za odvodnju otpadnih voda neposredno nositelju izvedbe priključka,
kojeg sam odabere iz reda ovlaštenih izvođača. Upravitelj sustavom javne odvodnjeima pravo
nadzora nad izvedbom priključka i ugrađenim materijalom, te je ovlašten zatražiti otklanjanje
uočenih nedostataka u izvedbi priključka prije samog priključenja.
(4)Odredbe ovog članka na odgovarajući se način odnose i na rekonstrukciju,
premještanje i odvajanje priključka.
(5)Odredbe ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju i na priključenje na sustav
za odvodnju oborinskih voda.
Članak 6.
(1) Upravitelj sustavom javne odvodnje odbit će priključenje na sustav odvodnje
otpadnih ili oborinskih voda u sljedećim slučajevima:
- ako tražitelj priključka nije zahtjevu za priključenje priložio dokumentaciju navedenu
u članku 4. ove Odluke,
- ako sastav otpadnih voda ne odgovara propisanim vrijednostima,
- ako bi se takvim priključenjem narušila odvodnja postojećim korisnicima.
Članak 7.
(1) Upravitelju sustavom javne odvodnje ima pravo uz prethodnu najavu onemogućiti
daljnje korištenje sustava za odvodnju u slijedećim slučajevima:
- ako je građevina priključena na sustav odvodnje protivno odredbama ove Odluke,
- ako su nakon priključenja građevine na sustav odvodnje otpadnih voda na isti sustav,
bez odobrenja upravitelja sustavom javne odvodnje.priključene i oborinske vode,
- ako sastav otpadnih voda koje se upuštaju u sustav odvodnje otpadnih voda ne
odgovara propisanim vrijednostima.
IV. TEHNIČKO – TEHNOLOŠKI UVIJETI PRIKLJUČENJA

Članak 8.
(1)Pod priključenjem građevine na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda
podrazumijeva se spajanje instalacije građevine na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda

putem priključka. Priključak na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda čini spojni vod od
javnog sustava za odvodnju do kontrolnog okna.
(2)Pod pojedinim priključenjem podrazumijeva se priključak za svaku uporabnu cjelinu,
odnosno posebni dio građevine (stan, poslovni prostor, garaža i sl.). Pojedina uporabna cjelina,
odnosno posebni dio građevine u pravilu se priključuje direktno na sustav odvodnje otpadnih
voda.
(3)Iznimno od stavka 1. i 2. ovog članka, a kada je to za tražitelja priključka povoljnije,
može se uz njegovu pisanu suglasnost, odobriti drugačiji način priključenja.
(4)Kontrolno okno priključka na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda se u pravilu
izvodi na građevnoj čestici u vlasništvu tražitelja priključka za koju se izvodi priključak, i to
neposredno uz granicu građevne čestice koja je najbliža kanalizacijskom sustavu odvodnje
otpadnih ili oborinskih voda na koji se vrši priključenje.
(5)Priključenje građevine na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda izvodi se pod sljtehničku dokumentaciju na osnovu koje se izvodi priključak treba ovjeriti
upravitelj sustavom javne odvodnje,
priključak se izrađuje od vodonepropusnog materijala, odgovarajuće kvalitete,
priključci mogu biti izvedeni gravitacijski ili tlačno uz obveznu provjeru na
vodonepropusnost i protočnost,
minimalni profil razdjelnog priključnog cjevovoda za otpadne i oborinske vode je
Ø 150 mm, za mješovite otpadne vode Ø 200 mm,
križanje priključaka otpadnih i oborinskih voda sa ostalim instalacijama (voda,
struja, TK, plin) izvodi se u pravilu ispod navedenih instalacija,
- nakon priključenja građevine na sustav odvodnje otpadnih voda postojeće sabirne jame
moraju biti sanirane u roku od tri mjeseca od priključenja na sustav,
- priključenje se izvodi putem priključnog i kontrolnog okna koje mora biti opremljeno
ljevano- željeznim poklopcem odgovarajuće nosivosti,
- geodetski snimak trase priključka, ovjeren od strane nadležnog tijela potrebno je po
završetku radova priključenja geodetski snimiti.
Članak 9.
(1) Upravitelj sustavom javne odvodnje obavlja priključenje građevine na sustav
odvodnje oborinskih i otpadnih voda sukladno tehničkim uvjetima utvrđenih člankom 8. ove
Odluke.
V. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE
Članak 10.
(1) Naknada za priključenje na sustav odvodnje otpadnih voda po pojedinom priključku
za potrebe stanovanja (posebnom dijelu građevine) obračunava se u visini prosječne bruto plaće
u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu prema posljednjem službeno objavljenom podatku.
(2)Naknada za priključenje na sustav odvodnje otpadnih voda po pojedinom priključku
za ostale namjene (posebnom dijelu građevine) obračunava se ovisno od potrebne količine
vode prema projektnoj dokumentaciji za ishodovanje građevne dozvole (proračunato opterećenje
po jedinici mjere l/s), i to prema slijedećim obračunskim veličinama:
- za proračunato opterećenje po jednici mjere do jedne l/s primjenom obračunske
vrijednosti od 25.000,00 kuna po jedinici mjere l/s,
- na razliku od jedne l/s do 2,5 l/s primjenom obračunske vrijednosti od 40.000,00
kuna po jedinici mjere l/s,

na razliku od 2,5 l/s do 5 l/s primjenom obračunske vrijednosti od 60.000,00 kuna po
jedinici mjere l/s,
- na razliku preko 5 l/s primjenom obračunske vrijednosti od 90.000,00 kuna po
jedinici mjere l/s,
(3)Iznimno od odredbi stavka 2. ovog članka, tražitelju priključka iz tog stavka čije
priključenje na sustav odvodnje otpadnih voda iziskuje izgradnju novih objekata odnosno
rekonstrukciju postojećeg sustava odvodnje otpadnih voda, koji trošak iznosi više od naknade
utvrđene sukladno odredbama stavka 2. ovog članka, visinu naknade za priključenje utvrđuje
upravitelj sustavom javne odvodnje posebnim uvjetima, po prethodno pribavljenoj suglasnosti
Općinskog načelnika, u visini procjenjenih očekivanih troškova potrebne izgradnje novih
objekata odnosno rekonstrukcije postojećeg sustava za odvodnju otpadnih voda koji su uvjet za
izvedbu traženog priključka. Iznimno od odredbi ovoga stavka, u slučaju kada procjenjeni
očekivani troškovi potrebne izgradnje novih objekata odnosno rekonstrukcije postojećeg sustava
za odvodnju otpadnih voda iznose preko 500.000,00 kuna, prethodnu suglasnost daje Općinsko
vijeće Općine Marčana.
(4)U slučaju promjene namjene priključka iz stavka 1. ovog članka odnosno povećanja
opterećenja vode u l/s, korisnik priključka plaća naknadu za priključenje za razliku između
visine naknade za priključenje određene za postojeću namjenu odnosno postojeće opterećenje u
l/s i visine naknade određene odredbama stavka 2. ovog članka za novu namjenu odnosno više
opterećenje vodoopskrbnog sustava od do tada postojećeg.
-

Članak 11.
(1)Naknada za priključenje građevne čestice odnosno građevine na sustav odvodnje
oborinskih voda, u slučaju da je sustav oborinske odvodnje izgrađen i da priključenje ne zahtjeva
njegovu rekonstrukciju, određuje se:
- za profil priključka Ø 150 mm u iznosu od 4.000,00 kn,
- za profil priključka od Ø 150 mm - Ø 300 mm u iznosu od 7.000,00 kn,
- za profil priključka veći od Ø 300 mm u iznosu od 10.000,00 kn.
VI. NAČIN PLAĆANJA NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE
Članak 12.
(1)Naknadu za priključenje na sustav za odvodnju otpadnih odnosno oborinskih voda
tražitelj priključka dužan je platiti u roku od 15 dana od dana sklapanja tog ugovora o
priključenju u korist žiro računa Općine Marčana.
(2)Iznimno od odredbi ovog članka, tražitelju priključka na sustav za odvodnju otpadnih
voda, ukoliko to sam zatraži, Općinski načelnik po pribavljenom mišljenju upravitelja sustavom
javne odvodnje može odobriti da, umjesto plaćanja naknade za priključenje utvrđene na način iz
članka 10. ove Odluke i stavka 1. ovog članka, pisanim ugovorom sklopljenim s Općinom
Marčana preuzme obvezu da u određenom roku sam izgradi novi sustav za odvodnju otpadnih
voda ili da rekonstruira dio postojećeg takvog sustava odnosno organizira i financira njihovu
izgradnju odnosno rekonstrukciju putem treće osobe uz obvezu da po završenim radovima i
ishođenju uporabne dozvole investiciju bez naknade preda u vlasništvo Općine Marčana.
Iznimno od odredbi ovoga stavka, u slučaju kada procjenjeni očekivani troškovi potrebne
izgradnje novih objekata odnosno rekonstrukcije sustava za odvodnju otpadnih voda iznose
preko 500.000,00 kuna, prethodnu suglasnost daje Općinsko vijeće Općine Marčana.
(3)Ukoliko tražitelj priključka iz prethodnog stavka, sukladno zadanim tehničkim
uvjetima, gradi novi sustav za odvodnju otpadnih voda ili rekonstruira dio postojećeg takvog
sustava za razinu koja nadilazi njegove potrebe, isti ima pravo na povrat razmjernog dijela

vrijednosti investicije kroz obročnu isplatu u određenom vremenu na teret proračuna Općine
Marčana, a u visini i sukladno uvjetima koji se utvrđuju ugovorom iz prethodnog stavka ovog
članka.
(4) Odredbe stavaka 2. i 3. ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju i na
tražitelja priključka koji podnosi zahtjev za priključenje na sustav za odvodnju otpadnih voda na
području na kojem programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture nije
predviđena gradnja objekata i uređaja potrebnih za priključenje na sustav za odvodnju otpadnih
voda, s time da u ovom slučaju rok povrata uloženih sredstava ne može biti dulji od pet godina
od sklapanja ugovora..
(5)Ukoliko upravitelj sustavom javne odvodnje u roku koji je određen ugovorom o
priključenju ne izvrši obvezu izgradnje objekata i uređaja sustava za odvodnju otpadnih voda,
odnosno ne omogući priključenje građevine, izvršit će povrat uplaćenih sredstava uz
valorizaciju primjenom valutne klauzule, te uz kamatu u visini jedne trećine zakonske zatezne
kamate na kunski iznos plaćene naknade za priključenje, a za razdoblje od dana plaćanja
naknade zu priključenje do dana povrata uplaćenih sredstava tražitelju priključka.
(6)Valorizacija primjenom valutne klauzule iz prethodnog vrši u slučaju izmjene odnosa
vrijednosti između kune u odnosu na EURO za vrijeme od dana plaćanja naknade za priključenje
do dana povrata uplaćenih sredstava, a po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke.
(7)Odredbe ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju i na naknadu za
priključenje na sustav za odvodnju oborinskih voda.
Članak 12 a.
(1)Općina Marčana ovlašćuje upravitelja sustavom javne odvodnje da sukladno
godišnjem programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koji donosi Općinsko
vijeće Općine Marčana, kao investitor gradi objekte i uređaje komunalne infrastrukture za
pročišćavanje i odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području Općine Marčana, a čija se se
gradnja financirati iz naplaćenh sredstava naknade za priključenje, iz cijene komunalne usluge,
ostalih proračunskih sredstava i drugih izvora. Općina Marčana kao nositelj programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture vrši nadzor nad realizacijom navedenog programa
kroz učešće svog predstavnika u postupku izbora najpovoljijih ponuditelja za izvođenje radova
od strane upravitelja sustavom javne odvodnje i na druge načine.
(2)Uplaćena sredstva naknade za priključenje iz članka 12. ove Odluke se odmah po
doznaci Općini Marčana uplaćuju na žiro račun upravitelja sustavom javne odvodnje, a u svrhu
realizacije godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u dijelu koji
se odnosi na objekte i uređaje komunalne infrastrukture za pročišćavanje i odvodnju otpadnih i
oborinskih voda.
VII. NADZOR I KAZNENE ODREDBE
Članak 13.
(1)Nadzor nad primjenom ove Odluke vrše upravitelj sustavom jave odvodnje i
Jedinstveni upravni odjel Općine Marčana.
(2)U obavljanju nadzora ovlaštena službena osoba upravitzelja sustavom javne odvodnje
može od pravnih i fizičkih osoba zahtjevati pregled građevine, zemljišta i dokumentacije vezane
za priključenje građevine na sustav za odvodnju otpadnih, odnosno oborinskih voda.
(3) U obavljanju nadzora ovlaštena službena osoba Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Marčana može od pravnih i fizičkih osoba zahtjevati pregled građevine, zemljišta i
dokumentacije vezane za priključenje građevine na sustav za odvodnju otpadnih, odnosno
oborinskih voda..
(4)Ovlaštena službena osoba Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marčana ovlaštena je
vršiti i nadzor nad radom i postupanjem upravitelja sustavom javne odvodnje u primjeni ove
Odluke.

Članak 14.
(1)Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna do 5.000,00 kaznit će se za prekršaj
pravna osoba ako svoju nekretninu priključi na sustav za javnu odvodnju bez pisanog ugovora o
priključenju sklopljenog s upraviteljem sustavom javne odvodnje.
(2)Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi
novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna.
(3)Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 do
4.000,00 kuna fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja je
prekršaj počinila u svezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.”
(4)Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 500,00 do
1.000,00 kuna fizička osoba, osim fizičke osobe iz stavka 3. ovoga članka.
(5)Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marčana ovlašten je za prekršaje iz
ovoga članka:
- izdati obavezni prekršajni nalog i izreći novčanu kaznu,
- pokrenuti prekršajni postupak optužnim prijedlogom prekršajnom sudu i
poduzimati druge radnje u tom popstupku svojstvu ovlaštene osobe tužitelja.
.............................................................................................................................................................
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ODLUKE O PRIKLJUČENJU GRAĐEVINA NA SUSTAV
ODVODNJE OTPADNIH I OBORINKSKIH VODA IZ SLUŽBENIH NOVINA OPĆINE MARČANA
BROJ 5/04.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
(1)Sve građevine unutar obuhvata Provedbenog urbanističkog plana “Duga uvala –
Vinjole” (“Službene novine Općine Pula”, br. 55/88 i “Službene novine Grada Pule”,br. 7/2001 i
9/2001) koje su kod svoje izgradnje sukladno građevnoj dozvoli priključene na postojeći sustav
za odvodnju otpadnih i oborinskih voda Stambeno – turističkog naselja Duga uvala – Vinjole
zadržavaju svoj status građevina priključenih na sustav za odvodnju otpadnih i oborinskih voda i
nakon što navedeni sustav preuzme na gospodarenje upravitelj sustavom javne odvodnje.
Članak 16.
(1)Iznimno od odredbi ove Odluke, Industrogradnja d.d. za priključenje na postojeći
sustav za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda građevinskih objekata koji budu izgrađeni na
sada neizgrađenom građevinskom zemljištu u vlasništvu tog trgovačkog društva unutar obuhvata
Provedbenog urbanističkog plana “Duga uvala – Vinjole” na česticama kat. br. 2385/33, kat. br.
2379/7, kat. br. 2379/8, kat. br. 2379/9, kat. br. 2383/4, kat. br. 2383/40, kat. br. 2383/41 i kat.
br. 2386, k.o. Krnica, kao i građevinskih objekata koji budu izgrađeni na česticama koje nastanu
od naprijed navedenih zemljišnih čestica po parcelaciji sukladno Planu, neće biti u obvezi
plaćati naknadu za priključenje prema ovoj Odluci, već će snositi samo stvarne troškove izvedbe
priključka i izgradnje dijela nedostajuće kanalizacijske mreže, koji je nužan za priključenje
pojedinog objekta na sada postojeći sustav za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.
(2)Odredbe stavka 1. ovog članka primjenit će se i na priključenje građevinskih objekata
koje Industrogradnja d.d. bude kao investitor gradila na sadašnjim česticama kat. br. 2389/10 i
kat. br. 2389/246 k.o Krnica, a koje se nalaze izvan obuhvata provedbenog plana iz prethodnog
stavka .

Članak 17.
(1)Upravitelj sustavom javne odvodnje dužan je u roku od 8 dana pisano obaviještavati
Jedinstveni upravni odjel Općine Marčana o priključenju pojedine nekretnine na sustav odvodnje
otpadnih i oborinskih voda.
Članak 18.
(1)Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenim novinama Općine Marčana",
a primjenuje se od 01. srpnja 2004. godine.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
PRIKLJUČENJU GRAĐEVINA NA SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH I OBORINKSKIH VODA IZ
SLUŽBENIH NOVINA OPĆINE MARČANA BROJ 8/04.

Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine
Marčana".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAVRŠNA ODREDBA ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE PRIKLJUČENJU GRAĐEVINA NA
SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH I OBORINKSKIH VODA IZ SLUŽBENIH NOVINA OPĆINE
MARČANA BROJ 7/08.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od objave u “Službenim novinama Općine
Marčana”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAVRŠNA ODREDBA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE PRIKLJUČENJU
GRAĐEVINA NA SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH I OBORINKSKIH VODA IZ SLUŽBENIH
NOVINA OPĆINE MARČANA BROJ 7/09.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine
Marčana”.

Odluka o načinu i uvjetima davanja koncesije za crpljenje i pražnjenje sabirnih i septičkih
jama (“Službene novine Općine Marčana”, br. 5/18.)

Na temelju članka 67. stavka 3. Zakona o vodama („Narodne novine“, br. 153/09., 63/11.,
130/11., 56/13. i 12/14.) i članka 36. točke 2. Statuta Općine Marčana (“Službene novine
Općine Marčana”, br. 7/09., 2/13. i 4/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Marčana, na
sjednici održanoj dana 11. travnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o načinu i uvjetima davanja koncesije za crpljenje i pražnjenje sabirnih i
septičkih jama
1. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1)Ovom Odlukom uređuju se način i uvjeti davanja koncesije za crpljenje i pražnjenje
sabirnih i septičkih jama.
Članak 2.
(1) Djelatnost crpljenja i pražnjenja sabirnih i septičkih jama može na području Općine
Marčana, kao jednom koncesijskom području, obavljati jedna pravna osoba ili fizička osobaobrtnik registrirana za obavljanje te djelatnosti koja je s Općinom Marčana sklopila ugovor o
koncesiji (u daljnjem tekstu: Koncesionar).
(2)Na sva pitanja vezana za davanje koncesije za crpljenje i pražnjenje sabirnih i
septičkih jama koja nisu uređena ovom Odlukom, neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o
koncesijama i posebnih propisa na koje upućuje taj Zakon.
II.PRIPREMNE RADNJE ZA DAVANJE KONCESIJE
Opće odredbe
Članak 3.
(1) Pripremnim radnjama za davanje koncesije smatraju se sve aktivnosti koje Općina
Marčana kao davatelj koncesije putem svojih tijela provodi radi davanja koncesije, a prethode
početku postupka davanja koncesije.
(2) Pripremnim radnjama smatraju se osobito:
1. imenovanje stručnog povjerenstva za koncesiju
2. izrada analize davanja koncesije
3. procjena vrijednosti koncesije te
4. izrada dokumentacije za nadmetanje.
Stručno povjerenstvo za koncesiju
Članak 4.
(1) Prije početka postupka davanja koncesije općinski načelnik odlukom imenuje stručno
povjerenstvo za koncesiju od tri člana pravne, ekonomske i tehničke struke.
(2) Članovi stručnog povjerenstva za koncesiju ne moraju biti zaposlenici davatelja
koncesije.

(3) Član stručnog povjerenstva za koncesiju ne smije imati izravnih ili neizravnih osobnih
interesa u bilo kojoj aktivnosti koji bi doveli do sukoba tih interesa s njegovim dužnostima u
radu stručnog povjerenstva za koncesiju što potvrđuje potpisivanjem izjave o neovisnosti čime
jamči da nije u sukobu interesa, u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje javna nabava.
(4) Najmanje jedan član stručnog povjerenstva za koncesiju mora imati važeći certifikat u
području javne nabave.
(5) Stručno povjerenstvo za koncesiju ima ulogu ovlaštenog predstavnika javnog naručitelja
u skladu s propisima kojima se uređuje javna nabava.
(6) Općinski načelnik obavještava ministarstvo nadležno za financije o namjeri osnivanja
stručnog povjerenstva za koncesiju.
(7) Ministarstvo nadležno za financije može predložiti imenovanje svojeg predstavnika u
stručno povjerenstvo za koncesiju u roku od deset dana od dana zaprimanja obavijesti iz stavka
6. ovoga članka.
(8) Zadaci stručnog povjerenstva za koncesiju su:
1. suradnja s davateljem koncesije pri izradi analize davanja koncesije, pri pripremi
utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije i izradi dokumentacije za nadmetanje te pri definiranju
uvjeta sposobnosti i kriterija za odabir najpovoljnije ponude
2. pregled i ocjena pristiglih ponuda, u skladu s pravilima postupka davanja koncesije
3. prije sklapanja ugovora o koncesiji, utvrđivanje prijedloga odluke o davanju koncesije,
prijedloga odluke o izmjeni odluke o davanju koncesije, prijedloga odluke o poništenju postupka
davanja koncesije, prijedloga odluke o izmjeni odluke o poništenju postupka davanja koncesije
te obrazloženja tih prijedloga
5. predlaganje vrste i vrijednosti pojedinog jamstva
6. obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.
(9) Stručno povjerenstvo za koncesiju o svom radu vodi zapisnik koji potpisuju svi članovi
povjerenstva.
(10) Stručno povjerenstvo za koncesiju prestaje s radom sklapanjem ugovora o koncesiji
odnosno izvršnošću odluke o poništenju postupka davanja koncesije.
Rok na koji se daje koncesija
Članak 5.
(1) Ugovor o koncesiji za crpljenje i pražnjenje sabirnih i septičkih jama sklapa se na
određeno vrijeme.
(2) Općinski načelnik određuje rok na koji se koncesija daje na način da taj rok ne smije biti
duži od 10 godina.
(3) Rok na koji je koncesija dana računa se od dana sklapanja ugovora o koncesiji, odnosno
od dana stupanja na snagu ugovora o koncesiji, ako se taj dan razlikuje od dana sklapanja
ugovora o koncesiji.
(4) Rok na koji je koncesija dana može se produljiti ako je produljenje nužno kao posljedica
izmjena ugovora o koncesiji u skladu sa Zakonom o koncesijama.
(5) Radi osiguranja neprekinutog obavljanje djelatnosti koncesije za crpljenje i pražnjenje
sabirnih i septičkih jama, općinski načelnik najmanje 12 mjeseci prije isteka roka na koji je
koncesija dana pokreće novi postupak davanja koncesije za istu djelatnost.

Analiza davanja koncesije
Članak 6.
(1)Prije početka postupka davanja koncesije za crpljenje i pražnjenje sabirnih i septičkih
jama izrađuje se analiza davanja koncesije, a utvrđuje je općinski načelnik na prijedlog stručnog
povjerenstva.
(2) Analizom davanja koncesije posebno se uzimaju u obzir javni interes, utjecaj na okoliš,
zaštita prirode i kulturnih dobara, financijski učinci koncesije na proračun Općine Marčana te
usklađenost s gospodarskim razvojnim planovima kao i sa godišnjim i srednjoročnim planovima
davanja koncesija.
(3) Analiza davanja koncesije sastoji se osobito od operativnog sažetka, općeg dijela,
tehničke, financijske, ekonomske i pravne analize.
(4) Analiza davanja koncesije mora sadržavati određenje vrste i predmeta koncesije,
procijenjenu vrijednost koncesije, predložene minimalne uvjete sposobnosti gospodarskog
subjekta, rok na koji se daje koncesija, obrazloženje ima li koncesija značajke javno-privatnog
partnerstva, a prema potrebi i sve ostale podatke nužne za izradu dokumentacije za nadmetanje.
Procjena vrijednosti koncesije
Članak 7.
(1) Davatelj koncesije procjenjuje vrijednost koncesije kao ukupnu vrijednost predmeta
koncesije, izraženu u kunama bez poreza na dodanu vrijednost, uključujući sve predvidive
izmjene ugovora o koncesiji i maksimalnu vrijednost izmjena.
(2) Procijenjena vrijednosti koncesije izračunava se kao procijenjeni ukupni prihod, bez
poreza na dodanu vrijednost, koji će koncesionar postupajući s pažnjom dobrog
gospodarstvenika ostvariti temeljem ugovora o koncesiji za vrijeme trajanja koncesije.
(3) Procijenjena vrijednost koncesije izračunava se objektivnom metodom utvrđenom u
dokumentaciji za nadmetanje u skladu s posebnim zakonom.
(4) Procijenjena vrijednost koncesije izračunava se na temelju podataka iz analize davanja
koncesije.
(6) Davatelj koncesije prije početka postupka davanja koncesije utvrđuje valjanu
procijenjenu vrijednost koncesije.
(7) Pri izračunu procijenjene vrijednosti koncesije koriste se tržišne cijene u trenutku
izračuna ili eventualna cijena usluge koja će se primijeniti u postupku davanja koncesije.
Dokumentacija za nadmetanje
Članak 8.
(1) Davatelj koncesije izrađuje dokumentaciju za nadmetanje na hrvatskom jeziku i
latiničnom pismu, koja se objavljuje zajedno s obavijesti o namjeri davanja koncesije u
Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske .
(2) Dokumentacija za nadmetanje sadržava sve potrebne podatke koji gospodarskom
subjektu omogućavaju izradu ponude.
(3) Dokumentacija za nadmetanje sadržava:
1. opće podatke (naziv i sjedište davatelja koncesije, OIB, broj telefona, broj telefaksa,
internetsku adresu, adresa elektroničke pošte, osobu zaduženu za kontakt, popis gospodarskih
subjekata s kojima bi davatelj koncesije bio u sukobu interesa prema odredbama propisa kojim se
uređuje javna nabava, opis objektivne metode procjene vrijednosti koncesije, procijenjena
vrijednost koncesije, vrsta koncesije)

2. podatke o predmetu koncesije (opis predmeta koncesije, tehničke specifikacije, rok
početka pružanja usluga, predviđeno trajanje ugovora o koncesiji)
3. razloge za isključenje gospodarskog subjekta, uvjete pravne i poslovne, financijske,
tehničke i stručne sposobnosti, te dokaze i podatke kojima gospodarski subjekt dokazuje
ispunjenje tih uvjeta
4. podatke o ponudi (sadržaj i način izrade, način dostave, način određivanja cijene, odnosno
naknade za koncesiju, kriterij za odabir ponude, rok valjanosti ponude)
5. ostale podatke ( odredbe koje se odnose na ponuditelja, datum, vrijeme i mjesto dostave
ponuda i otvaranja ponuda, uradci/dokumenti koji će se nakon završetka postupka davanja
koncesije vratiti natjecateljima ili ponuditeljima, rok za donošenje odluke o davanju koncesije,
rok, način i uvjeti plaćanja naknade za koncesiju, uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni u
skladu s posebnim propisima ili stručnim pravilima, naziv i adresa žalbenog tijela, drugi podaci
koje davatelj koncesije smatra potrebnima)
6. vrstu, sredstvo, uvjete i rokove za dostavu jamstva za ozbiljnost ponude i provedbu
ugovora, uvjete i rokove za zadržavanje jamstva za ozbiljnost ponude i provedbu ugovora, a koji
su prilagođeni opsegu i vrijednosti ugovora o koncesiji i predmeta koncesije te čija je naplata
izvjesna
7. uvjete i rokove za zadržavanje jamstava za provedbu ugovora po isteku ugovora o
koncesiji
8. nacrt ugovora o koncesiji
9.napomenu o pravu davatelja koncesije da daje suglasnosti koncesionaru na cjenik njegovih
javnih usluga,
10. navod mogućih izmjena ugovora o koncesiji.
(4) Dokumentacija za nadmetanje izrađuje se na način koji omogućava usporedivost ponuda
za davanje predmetne koncesije.
(5) Dokumentacija za nadmetanje može sadržavati predloške zahtijevanih dokumenata,
izjava i druge obrasce.
(6) Općinski načelnik u ime davatelja koncesije prije objave obavijesti o namjeri davanja
koncesije, a na prijedlog stručnog povjerenstva za koncesiju, odobrava dokumentaciju za
nadmetanje i nacrt ugovora u koncesiji, koji je njezin sastavni dio.
Jamstvo za ozbiljnost ponude
Članak 9.
(1) Visinu i uvjete jamstva za ozbiljnost ponude određuje općinski načelnik na prijedlog
stručnog povjerenstva tako da to jamstvo ne može iznositi više od 5 % godišnje procijenjene
vrijednosti koncesije, a može se odrediti da se daje dati u vidu bankarske garancije ili zadužnice
ili uplate na žiro račun davatelja koncesije.
(2) Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude.
(3) Ako istekne rok valjanosti ponude te je ponuditelj produži na zahtjev davatelja
koncesije, odgovarajuće će se produžiti i jamstvo za ozbiljnost ponude u skladu sa zahtjevima
davatelja koncesije, o čemu pisanim putem davatelj koncesije izvještava ponuditelja.
(4) Davatelj koncesije ponuditelju određuje primjereni rok za dostavu produljenog jamstva.
(5) Davatelj koncesije odabranom najpovoljnijem ponuditelju vraća jamstvo za ozbiljnost
ponude neposredno nakon sklapanja ugovora o koncesiji, a ostalim ponuditeljima vraća jamstvo
za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka davanja koncesije, a presliku
jamstava pohranjuje.

(6) Davatelj koncesije u slučaju odustanka ponuditelja od obvezujuće ponude aktivirat će
jamstvo za ozbiljnost te ponude.
Obvezni i fakultativni razlozi za isključenje gospodarskog subjekta
Članak 10.
(1) Davatelj koncesije obvezan je isključiti gospodarski subjekt iz postupka davanja
koncesije iz razloga i na način naveden u članku 24. Zakona o koncesijama (Narodne novine“,
br. 69/17.).
(2) Davatelj koncesije može isključiti gospodarski subjekt iz postupka davanja koncesije
ako:
1. može na odgovarajući način dokazati kršenje primjenjivih obveza u području prava
okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito isplatu obveze
ugovorene plaće ili odredbama međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava
navedenim u Prilogu IV. Zakona o koncesijama.
2. je nad njime otvoren stečajni postupak, ako njime upravlja osoba postavljena od strane
nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema
propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta
3. može dokazati odgovarajućim sredstvima da je gospodarski subjekt učinio težak
profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet
4. je gospodarskom subjektu zbog značajnih ili postojanih nedostataka tijekom provedbe
bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o koncesiji ili ugovora o javnoj nabavi raskinut prethodno
sklopljeni ugovor o koncesiji ili određena obveza naknade štete ili slične sankcije
(3) Razlozi iz stavka 2. ovoga članka obvezno se navode u dokumentaciji za nadmetanje.
(4) Svaki gospodarski subjekt koji se nalazi u nekoj od situacija iz stavka 2. ovoga članka
može pružiti dokaze kako bi dokazao da su mjere koje je poduzeo dovoljne da pokažu njegovu
pouzdanost bez obzira na postojanje nekog bitnog razloga za isključenje. Ako se takav dokaz
smatra dovoljnim, dotični gospodarski subjekt ne isključuje se iz postupka.
(5) Poduzimanje mjera iz stavka 4. ovoga članka gospodarski subjekt dokazuje:
1. plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera radi plaćanja
naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom
2. aktivnom suradnjom s nadležnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti
u vezi s kaznenim djelom ili propustom
3. odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja
daljnjih kaznenih djela ili propusta.
(6) Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt iz stavka 5. ovoga članka ocjenjuju se
uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti kaznenog djela ili propusta te je obvezan obrazložiti
razloge prihvaćanja ili neprihvaćanja mjera.
(7) Davatelj koncesije neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka davanja koncesije
ako ocijeni da su poduzete mjere iz stavka 5. ovoga članka primjerene.
(8) Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za
isključenje ovoga članka iz postupka davanja koncesije je tri godine od dana pravomoćnosti
presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.
Razmjena informacija između davatelja koncesije i gospodarskog subjekta
Članak 11.
(1) Tijekom postupka davanja koncesije davatelj koncesije može s gospodarskim subjektom
razmjenjivati informacije, koristeći jedno ili više sljedećih sredstava komunikacije:

1. elektronička sredstva
2. poštu ili telefaks
3. usmenu komunikaciju, koju je davatelj koncesije dužan pismeno evidentirati
4. osobnu dostavu ovjerenu potvrdom o primitku.
(2) Davatelj koncesije pri svakoj komunikaciji, razmjeni i pohranjivanju informacija
osigurava očuvanje cjelovitosti podataka te povjerljivost zahtjeva za sudjelovanje i ponuda.

Elektronička dostupnost dokumentacije za nadmetanje
Članak 12.
(1) Davatelj koncesije putem elektroničkih sredstava omogućava neograničen, potpuno
neposredan i besplatan pristup dokumentaciji za nadmetanje od dana objave obavijesti o namjeri
davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
(2) Najkasnije osmoga dana prije roka određenog za dostavu ponuda moguće je podnijeti
zahtjev za objašnjenja i izmjene vezane uz dokumentaciju. Davatelj koncesije svim
podnositeljima zahtjeva za sudjelovanje ili ponuditeljima koji sudjeluju u postupku davanja
koncesije stavlja na raspolaganje dodatne informacije u vezi s dokumentacijom za nadmetanje
najkasnije šestoga dana prije isteka roka za dostavu ponuda.
(3) Ako davatelj koncesije za vrijeme roka za dostavu ponuda mijenja dokumentaciju za
nadmetanje, osigurava dostupnost izmjena svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti
način i na istim mrežnim stranicama, kao i osnovnu dokumentaciju, te osigurava da gospodarski
subjekti od izmjene imaju najmanje 15 dana za dostavu ponude.

III. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJE
Opće odredbe
Članak 13.
(1) Postupak davanja koncesije započinje danom objave obavijesti o namjeri davanja
koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a završava izvršnošću
odluke o davanju koncesije ili odluke o poništenju postupka davanja koncesije.
Obavijest o namjeri davanja koncesije
Članak 14.
(1) Davatelj koncesije svoju namjeru davanja koncesije obznanjuje putem obavijesti.
(2) Obavijest o namjeri davanja koncesije sadržava najmanje sljedeće podatke:
1. naziv, adresu, telefonski broj, broj telefaksa i adresu elektroničke pošte davatelja
koncesije
2. a) vrstu i predmet koncesije
b) prirodu i opseg djelatnosti koncesije
c) područje obavljanja djelatnosti koncesije: Općina Marčana
d) rok trajanja koncesije
e) procijenjenu vrijednost koncesije
f) naznaku postupka davanja koncesije
3. a) rok za dostavu ponuda

b) adresu na koju se moraju poslati ponude
c) mjesto i vrijeme otvaranja ponuda
4. razloge isključenja gospodarskog subjekta
5. uvjete pravne i poslovne, financijske, tehničke i stručne sposobnosti, u skladu s
odredbama posebnog zakona i ove Odluke te dokaze i podatke kojima gospodarski subjekt
dokazuje ispunjenje tih uvjeta
6. vrstu i vrijednost jamstva za ozbiljnost ponude koje su ponuditelji dužni dostaviti
7. kriterij za odabir ponude
8. naziv i adresu tijela nadležnog za rješavanje žalbe te podatke o rokovima za podnošenje
žalbe na odluku ili izmjenu odluke o davanju koncesije odnosno odluku ili izmjenu odluke o
poništenju postupka davanja koncesije.
(5) Ako su za vrijeme roka za dostavu ponuda potrebni ispravci obavijesti o namjeri davanja
koncesije, rok za dostavu ponuda produljuje se za 15 dana.
(6) Obavijesti o namjeri davanja koncesije i ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije
objavljuju se u cijelosti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijene se izražavaju u kunama.
(7) Obavijest o namjeri davanja koncesije i ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije
objavljuju se na standardnom obrascu.
(8) Obavijest o namjeri davanja koncesije i ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije
objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a nakon toga,
neizmijenjenog sadržaja, objavljuje se i na mrežnoj stranici davatelja s navedenim datumom
objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Ponuda
Članak 15.
(1) Ponuditelj dostavlja svoju ponudu u roku određenom u obavijesti o namjeri davanja
koncesije, u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici, s naznakom naziva predmeta koncesije
“Ponuda za koncesiju za obavljanje za crpljenja i pražnjenja sabirnih i septičkih jama“, s
naznakom »ne otvaraj« i adresom ponuditelja.
(2) Rok za dostavu ponude iznosi 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja
koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
(4) Ponuda je obvezujuća za ponuditelja koji ju je dostavio do isteka roka valjanosti ponude.
(5) Pri izradi ponude natjecatelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije za
nadmetanje.
(6) Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijena ponude izražava se u
kunama.
(7) U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od
nje odustati. Nakon isteka roka za dostavu ponuda se ne smije mijenjati, već samo pojasniti ili
dopuniti u skladu s člankom 34. stavcima 6. – 9. Zakona o koncesijama.
(8) Na zahtjev davatelja koncesije ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.
(9) Na sudjelovanje zajednice ponuditelja u postupku davanja koncesije primjenjuju se
odredbe članka 32. stavka 9.-13. Zakona o koncesijama.

Otvaranje ponuda
Članak 16.
(1)U postupku davanja koncesije davatelj koncesije provodi otvaranje ponuda.
(2)Otvaranje ponuda je javno i to se navodi u dokumentaciji za nadmetanje.
(3) Otvaranje ponuda započinje na mjestu i u vrijeme naznačeno u obavijesti o namjeri
davanja koncesije i dokumentaciji za nadmetanje.
(4) Ponude pristigle nakon roka za dostavu ponuda neotvorene se vraćaju pošiljatelju.
(5) Ponude otvara stručno povjerenstvo za koncesije.
(6) Pravo sudjelovanja na otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici ponuditelja i
stručno povjerenstvo za koncesiju.
(7) Stručno povjerenstvo za koncesiju o otvaranju ponuda sastavlja zapisnik o otvaranju
ponuda koji bez odgode uručuje svim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja nazočnima na
otvaranju ponuda, a ostalim ponuditeljima na pisani zahtjev.
Pregled i ocjena ponuda
Članak 17.
(1) Nakon otvaranja ponuda stručno povjerenstvo za koncesiju pregledava i ocjenjuje
ponude na temelju uvjeta i kriterija iz dokumentacije za nadmetanje.
(2) Pregled i ocjena ponuda tajni su do donošenja odluke o davanju koncesije, odnosno
odluke o poništenju postupka davanja koncesije.
(3) O pregledu i ocjeni ponuda sastavlja se zapisnik, koji se dostavlja zajedno s odlukom o
davanju koncesije sukladno članku 36. stavku 4. Zakona o koncesijama ili odlukom o poništenju
postupka davanja koncesije sukladno članku 38. stavku 3. Zakona o koncesijama.
(4) Davatelj koncesije odbit će rješenjem neuredne ponude.
(5) U postupku pregleda i ocjene ponuda sve do donošenja odluke o davanju koncesije
odnosno odluke o poništenju postupka davanja koncesije, davatelj koncesije može u
primjerenom roku koji ne smije biti kraći od pet niti duži od deset dana zaključkom pozvati
ponuditelje da pisano pojasne ili dopune urednu ponudu u kojoj postoje nejasnoće, manji
nedostaci ili pogreške koje su uklonjive.
(7) Pojašnjenje ili dopuna ponuda iz stavka 6. ovoga članka ne smije rezultirati izmjenom
ponude ili dostavljenih dokumenata, nego samo dopunom ili pojašnjenjem već dostavljenih
dokumenata.
(8) Traženje pojašnjenja ili dopuna ponuda iz stavka 6. ovoga članka ne smije imati učinak
diskriminacije, nejednakog tretmana gospodarskih subjekata ili pogodovanja pojedinom
gospodarskom subjektu u postupku davanja koncesije.
(9) Ako ponuditelj ne dostavi pojašnjenja ili dopune svoje ponude iz stavka 6. ovog članka u
roku koji je odredio davatelj koncesije, davatelj koncesije odbit će rješenjem takvu ponudu kao
neurednu.
(10) Kada ponuditelj u svojoj ponudi bilo kojim prikladnim sredstvom dokaže da je rješenje
koje je predložio na jednakovrijedan način udovoljava tehničkim i funkcionalnim zahtjevima,
davatelj koncesije neće odbiti ponudu kao neurednu zbog toga što radovi i usluge za koje se
prikupljaju ponude nisu usklađeni s tehničkim i funkcionalnim zahtjevima na koje je uputio.

Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude
Članak 18.
(1) Kriterij na kojima davatelj koncesije temelji odabir najpovoljnije ponude je ekonomski
najpovoljnija ponude sa stajališta davatelja koncesije sa primjenom slijedećih kriterija (poredak
po važnosti): cijena usluge za krajnje korisnike, kvaliteta usluge i visina naknade za koncesiju.
(2) Davatelj koncesije u dokumentaciji za nadmetanje te u obavijesti o namjeri davanja
koncesije navodi sve kriterije za odabir ponude iz stavka 1. ovoga članka čiju primjenu predviđa
u odnosu na relativno značenje koje im pridaje.
(3)Kod izrade dokumentacije za nadmetanje ponudbeni troškovnik izrađuje se tako da
cijena usluge za crpljenje i pražnjenje sabirnih i septičkih ovisi najmanje o volumenu kamiona
cisterne kojim se pruža usluga, količine preuzetog sadržaja sabirnih i septičkih jama, te
udaljenosti od mjesta pružanja usluge do mjesta pražnjenja, a ukupna ponuđena cijena koja se
ocjenjuje ovisi o procijenjenim količinama otpadnih voda po mjestima pražnjenja u razdoblju
trajanja koncesije.
(4) Ako su dvije ili više urednih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir
najpovoljnije ponude, davatelj koncesije odabrat će ponudu koja je zaprimljena ranije.
Odluka o davanju koncesije
Članak 19.
(1) Odluku o davanju koncesije, nakon što stručno povjerenstvo za koncesiju pregleda i
ocjeni ponude, za Općinu Marčana kao davatelja koncesije donosi Općinsko vijeće.
(2) Stručno povjerenstvo za koncesiju podnosi davatelju koncesije prijedlog odluke o
davanju koncesije bez odgode, zajedno sa svim zapisnicima o radu, zapisnikom o otvaranju
ponuda, zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda te ostalom pratećom dokumentacijom.
(3) Odluka o davanju koncesije, s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, dostavlja
se svakom ponuditelju bez odgode osobnom dostavom.
(4) Odluka o davanju koncesije, kao i njezine izmjene, bez odgode se objavljuje u
Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na standardnom obrascu, te nakon
toga i na mrežnim stranicama Općine Marčana.
(5) Rok za donošenje odluke o davanju koncesije iznosi 60 dana, a počinje teći prvog dana
poslije dana kada je istekao rok za dostavu ponude.
Sadržaj odluke o davanju koncesije
Članak 20.
(1) Odluka o davanju koncesije sadržava osobito:
1. naziv davatelja koncesije
2. broj odluke i datum donošenja odluke
3. naziv odabranog najpovoljnijeg ponuditelja,
4. osnovna prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara
5. vrstu i predmet koncesije
6. prirodu i opseg te mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti koncesije
7. rok na koji se daje koncesija
8. posebne uvjete kojima tijekom trajanja koncesije mora udovoljavati odabrani najpovoljniji
ponuditelj, uključujući i primjenu cjenika usluga koji je priložen ponudi,
9. iznos naknade za koncesiju ili osnovu za utvrđivanje iznosa naknade za koncesiju koju će
koncesionar plaćati

10. rok u kojem je odabrani najpovoljniji ponuditelj, obvezan sklopiti ugovor o koncesiji s
davateljem koncesije
11. obrazloženje razloga za odabir najpovoljnijeg ponuditelja
12. vrstu i vrijednost jamstva za provedbu ugovora o koncesiji
13. uputu o pravnom lijeku
14. potpis odgovorne osobe davatelja koncesije.
Odluka o poništenju postupka davanja koncesije
Članak 21.
(1) Općinsko vijeće poništit će postupak davanja koncesije u sljedećim slučajevima:
1. ako postanu poznate okolnosti koje bi, da su bile poznate prije pokretanja postupka
davanja koncesije, dovele do neobjavljivanja obavijesti o namjeri davanja koncesije ili do
sadržajno bitno drukčije dokumentacije za nadmetanje i/ili obavijesti o namjeri davanja
koncesije, ili
2. ako nema pristiglih ponuda do isteka roka za dostavu ponuda, ili
3. ako nakon odbijanja ponuda u postupku davanja koncesije ne preostane nijedna uredna
ponuda, ili
4. u ostalim slučajevima određenim posebnim zakonima.
(2) Odluku o poništenju postupka davanja koncesije, s preslikom zapisnika o pregledu i
ocjeni ponuda, davatelj koncesije svakom ponuditelju dostavlja bez odgode osobnom dostavom.
(3) Odluka o poništenju postupka davanja koncesije bez odgode se objavljuje u
Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na standardnom obrascu.
(4) Novi postupak davanja koncesije može se pokrenuti nakon što odluka o poništenju
postupka davanja koncesije postane izvršna.
IV.UGOVOR O KONCESIJI
Sklapanje ugovora o koncesiji
Članak 22.
(1) Ugovor o koncesiji ne može se sklopiti prije isteka razdoblja mirovanja, koje iznosi 15
dana od dana dostave odluke o davanju koncesije svakom ponuditelju. Razdoblje mirovanja
primjenjuje se i u slučaju zaprimanja samo jedne ponude.
(2) Ako je pokrenut postupak pravne zaštite, ugovor o koncesiji sklapa se kada odluka o
davanju koncesije postane izvršna.
(3) Davatelj koncesije odabranom najpovoljnijem ponuditelju nudi sklapanje ugovora o
koncesiji najkasnije u roku od deset dana od isteka razdoblja mirovanja iz stavka 1. ovoga
članka, odnosno deset dana od dana kada je odluka o davanju koncesije postala izvršna.
(4) Ugovor o koncesiji sastavlja se u pisanom obliku, a potpisuju ga općinski načelnik za
davatelja koncesije i odabrani najpovoljniji ponuditelj.
(5) Sklapanjem ugovora o koncesiji ili stupanjem ugovora o koncesiji na snagu, ako se taj
trenutak razlikuje od trenutka sklapanja ugovora, koncesionar stječe prava i preuzima obveze
koja za njega proizlaze iz ugovora o koncesiji.
(6) Ako odabrani najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o koncesiji,
davatelj koncesije ukida odluku o davanju koncesije.
(7) U slučaju iz stavka 6. ovoga članka, ako odabrani najpovoljniji ponuditelj odustane od
sklapanja ugovora o koncesiji, davatelj koncesije može donijeti novu odluku o davanju koncesije

sljedećem rangiranom ponuditelju kao odabranom i koji zadovoljava uvjete u skladu s
dokumentacijom za nadmetanje te mu ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji.
(8) Novu odluku o davanju koncesije iz stavka 7. ovoga članka davatelj koncesije dostavlja
svakom ponuditelju bez odgode osobnom dostavom.
Jamstvo za provedbu ugovora o koncesiji
Članak 23.
(1) Davatelj koncesije prije sklapanja ili prije stupanja na snagu ugovora o koncesiji
prikuplja od odabranog najpovoljnijeg ponuditelja za dobivanje koncesije potrebna jamstva
ispunjavanja obveza iz ugovora o koncesiji, posebno naplate naknade za koncesiju, te naknade
štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji (zadužnice ili bankarske
garancije), a koja su predviđena dokumentacijom za nadmetanje.
(2) Ugovor o koncesiji neće biti sklopljen, odnosno neće stupiti na snagu ako jamstva iz
stavka 1. ovoga članka ne budu dostavljena davatelju koncesije u roku određenom u
dokumentaciji za nadmetanje.
(3) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka općinsko vijeće ukida odluku o davanju koncesije i
može donijeti novu odluku o davanju koncesije sljedećem rangiranom ponuditelju kao
odabranom i koji zadovoljava uvjete u skladu s dokumentacijom za nadmetanje te mu ponuditi
potpisivanje ugovora o koncesiji. Novu odluku o davanju koncesije davatelj koncesije dostavlja
svakom ponuditelju bez odgode osobnom dostavom.
(4) Jamstva se pohranjuju na prikladnom mjestu kod davatelja koncesije koji ih čuva za
vrijeme trajanja ugovora o koncesiji.
(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, jamstvo je moguće zadržati i dulje od roka iz stavka
4. ovoga članka ako je to predviđeno ugovorom o koncesiji.
(6) Davatelj koncesije dužan je redovito provjeravati valjanost jamstava, te u slučaju da
priloženo jamstvo nije valjano, bez odgađanja zatražiti od koncesionara dostavu novog
odgovarajućeg jamstva.

Sadržaj ugovora o koncesiji
Članak 24.
(1) Ugovorom o koncesiji određuju se prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara na
temelju odluke o davanju koncesije u skladu s odredbama ove Odluke, Zakona o koncesijama te
posebnih zakona.
(2) Ugovor o koncesiji može se izmijeniti bez pokretanja novog postupka davanja koncesije
ili produljiti njegovo važenje u slučajevima te na način i po postupku određenim Zakonom o
koncesijama.
Naknada za koncesiju
Članak 25.
(1)Visina i način plaćanja naknade za koncesiju određuje se ovisno o rezultatima analize
davanja koncesije, te se sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela.
(2) Godišnja naknada za koncesiju sastoji se od fiksnog iznosa godišnje naknade koji ne
može biti niži od 100,00 kuna godišnje i ponuđenog iznosa od ukupnog prihoda koncesionara
ostvarenog od obavljanja djelatnosti crpljenja i pražnjenja sabirnih i septičkih jama tijekom jedne
godine na području Općine Marčana, koji ne može biti niži od 0,3% ni viši od 1,0% tog
ukupnog prihoda.

(3) Odabrani ponuditelj dužan je za prvu godinu koncesije prije sklapanja ugovora o
koncesiji, uplatiti ponuđeni fiksni iznos godišnje naknade, te ga ubuduće plaćati godišnje prije
isteka pune godine koncesije.
(4) Varijabilni iznos naknade za koncesiju, koji se računa od ukupnog prihoda od obavljanja
djelatnosti crpljenja i pražnjenja sabirnih i septičkih jama, koncesionar je za prvu i iduće godine
koncesije dužan uplatiti najkasnije dva mjeseca nakon isteka prve odnosno svake iduće godine
koncesije, s time da je najkasnije mjesec dana nakon isteka pojedine godine koncesije dužan
dostaviti Općini Marčana podatke o ukupnom svom ukupnom prihodu ostvarenom od obavljanja
djelatnosti crpljenja i pražnjenja sabirnih i septičkih jama obračunske godine za koju se plaća
naknada za koncesiju na području Općine Marčana.
(5) Ugovorom o koncesiji može, iz razloga određenih Zakonom o koncesijama, odrediti
promjena visine i/ili načina izračuna i plaćanja naknade za koncesiju u određenom razdoblju, za
vrijeme trajanja ugovora o koncesiji, u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i odlukom o
davanju koncesije.
(6) Ako koncesionar ne plati naknadu za koncesiju u roku određenom ugovorom o
koncesiji, svakom sljedećom uplatom, neovisno o tome što je koncesionar označio da se tom
uplatom plaća, smatra se da se najprije podmiruje zaostali dug po redoslijedu dospijeća, i to tako
da se prvo podmiruju troškovi, zatim iznos obračunate zakonske zatezne kamate i napokon iznos
dospjele naknade za koncesiju.
Prijenos ugovora o koncesiji i založno pravo na koncesiji
Članak 26.
(1) Ugovor o koncesiji može se, uz pisanu suglasnost Općinskog vijeća prenijeti na treću
osobu u skladu sa odredbama Zakona o koncesijama, pod uvjetom da se time ne smije umanjiti
kvalitetu i narušiti kontinuitet provedbe ugovora o koncesiji.
(2) Na koncesiji za crpljenje i pražnjenje sabirnih i septičkih jama ne može se osnovati
založno pravo.
Podugovor i potkoncesija
Članak 27.
(1) Ako je to predviđeno u analizi davanja koncesije, dokumentaciji za nadmetanje,
obavijesti o namjeri davanja koncesije te u ugovoru o koncesiji, za vrijeme trajanja ugovora o
koncesiji, koncesionar može s trećim osobama, uz pisanu suglasnost općinskog načelnika te uz
ispunjenje uvjeta određenih Zakonom o koncesijama,
sklopiti podugovor i/ili ugovor o
potkoncesiji radi pružanja pojedinih usluga iz ugovora o koncesiji u manjem opsegu.
(2) Sudjelovanje podugovaratelja i potkoncesionara ne utječe na odgovornost koncesionara
za provedbu ugovora o koncesiji.
V. PRESTANAK KONCESIJE
Načini prestanka koncesije
Članak 28.
(1)Koncesija prestaje na načine i pod uvjetima određenim Zakonom o koncesijama.

VI. UVJETI OBAVLJANJA KONCESIJE
Članak 29.
(1) Koncesionar prikupljeni sadržaj sabirnih i septičkih jama prevozi se i prazni u sustav
javne odvodnje kojim upravlja isporučitelj vodne usluge Pragrande d.o.o. Pula na lokacijama:
- uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Peroj,
-„Likvidot“ uz cesti Pula – Vodnjan.
(2) Koncesionar prikupljeni sadržaj sabirnih i septičkih jama prazni u pravilu na lokaciji koja
je bliža mjestu pružanja usluge, osim ako isporučitelj vodne usluge Pragrande d.o.o. Pula iz
opravdanih razloga ne ograniči pražnjenje na toj lokaciji.
(3)Koncesionar je dužan s isporučiteljem vodne usluge Pragrande d.o.o. Pula sklopiti ugovor
o pružanju usluge prihvata i pročišćavanja otpadnih voda te tom javnom isporučitelju plaćati
naknadu za pražnjenje po m3 upuštenog sadržaja sabirnih i septičkih jama, sukladno tom
ugovoru.
(4) Iznos naknade za prihvat i pročišćavanje otpadnih voda koji se plaća isporučitelju vodne
usluge Koncesionar obračunava i naplaćuje od korisnika usluge pribrajajući ga cijeni usluge
ponuđene prilikom davanja ponude za koncesiju.
(5)Odlaganje i zbrinjavanje taloga i mulja koncesionar je dužan ovlaštenom pravnom
osobom za zbrinjavanje te vrste otpada. Troškovi iz ovog stavka koncesionar je dužan uključiti u
cijenu usluge.
Članak 30.
(1) Koncesionar je dužan uslugu crpljenja i pražnjenja sabirnih i septičkih jama pružati
trajno i kvalitetno na cijelom području Općine Marčana tijekom roka koncesije, u pravilu šest
dana tjedno (od ponedjeljka do subote), a u razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna i nedjeljom,
blagdanom i neradnim danom.
(2) Koncesionar je dužan osigurati zaprimanje narudžbi korisnika usluge telefonom
najmanje u trajanju od najmanje osam sati dnevno, prema unaprijed određenom radnom vremenu
u koje mora biti uključeno vrijeme od 8,00 do 15,00 sati, i to od ponedjeljka do zaključno subote.
(3)Koncesionar je dužan zatraženu uslugu izvršiti u pravilu u roku od 24 sata, a iznimno u
roku od 48 sati, u koje se vrijeme, izvan razdoblja od 01. lipnja do 30. rujna ,ne računaju
nedjelje, blagdani i neradni dani određeni zakonom.
(4)Koncesionar je dužan korisnike usluga kod naručivanja usluge obavijestiti o očekivanom
danu i vremenu pružanja usluge, kao i o tome da će ih o točnom vremenu pružanja usluge
naknadno obavijestiti telefonom određeno vrijeme prije samog pružanja usluge.
(5) Pri obavljanju djelatnosti Koncesionar je obvezan voditi brigu o urednosti i čistoći
prostora u kojem pruža uslugu, te u slučaju onečišćenja istoga ukloniti na propisani način.
(6)Koncesionar je u slučaju da svojom resursima ne može izvršiti ili ne može pravodobno
izvršiti uslugu, dužan u svoje ime i za svoj račun angažirati treće osobe koje ispunjavaju
tehničke i druge uvjete za obavljanje djelatnosti crpljenja i pražnjenja sabirnih i septičkih jama
da izvrše naručenu uslugu.
Članak 31.
(1)Koncesionar naplaćuje uslugu neposredno od korisnika usluge temeljem računa
Koncesionara izdanog sukladno cjeniku.
(2)Za pružene usluge trgovcima pojedincima, trgovačkim društvima i drugim osobama
koje nisu fizičke osobe, koncesionar mora omogućiti i bezgotovinske načine plaćanja usluge.

(3)Koncesionare može korisnicima komunalne usluge davati pogodnosti koje se sastoje u
odgodi plaćanja i sl.
Članak 32.
(1)Koncesionar je tijekom cijelog roka važenja koncesije dužan biti osiguran kod
osiguravajućeg društva za štete iz obavljanja djelatnosti koje mogu nastati trećima.
(2)Koncesionar jamči za naknadu eventualne štete koja nije pokrivena osiguranjem iz
stavka 1. ovog članka cjelokupnom svojom imovinom.
Članak 33.
(1) Koncesionar je dužan voditi registar pruženih usluga koji sadrži najmanje sljedeće
podatke:
- ime i prezime odnosno naziv i adresu korisnika usluge,
- datum i vrijeme narudžbe usluge,
- datum i vrijeme pružanja usluge,
- količina preuzetih otpadnih voda,
- mjesto pražnjenja.

VII. NADZOR
Članak 34.
(1)Nadzor nad provedbom ove Odluke u dijelu koji se donosi na ispunjavanje obveza
Koncesionara provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Marčana (dalje: Odjel).
(2)Nadzor iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na djelokrug Državne vodopravne
inspekcije i sanitarne inspekcije.
(3)Odjel vodi evidenciju o pritužbama korisnika usluga i načinu rješavanja tih pritužbi.
VIII. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 35.
(1) Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Općine
Marčana“.
KLASA:325-01/18-01/11
URBROJ:2168/05-01-18-05
Marčana, 11. travnja 2018.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARČANA
POTPREDSJEDNIK
Josip Percan,v.r.

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Marčana za razdoblje 2017. 2022. godine (“Službene novine Općine Marčana”, br. 4/17.)
Na temelju odredbe članka 21. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom
(„Narodne novine“, br. 93/13.). i članka 36. točke 5. Statuta Općine Marčana („Službene novine
Općine Marčana”, br. 7/09., 2/13. i 4/13 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Marčana,
po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije
KLASA:351-02/17-01/23, URBROJ: 2163/1-08-02/4-17-3 od 11. travnja 2017. godine, na
sjednici održanoj dana 12. travnja 2017. godine, donosi

ODLUKU
o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Marčana za razdoblje 2017.
- 2022. godine
I.
Donosi se Plan gospodarenja otpadom Općine Marčana za razdoblje 2017. - 2022.
godine.
Plan gospodarenja otpadom Općine Marčana za razdoblje 2017. - 2022. godine nalazi se
u privitku ove Odluke i njezin je sastavni dio.
II.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Marčana da o donošenju ove Odluke
upozna javnost i sva relevantna tijela koja sudjeluju u provedbi Plana iz točke I. ove Odluke.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Marčana“.
KLASA:351-01/17-01/02
URBROJ:2168/05-01-17-12
Marčana, 12. travnja 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARČANA
PREDSJEDNIK
Josip Percan,v.r.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE MARČANA
ZA RAZDOBLJE 2017. - 2022. GODINE
KRATICE
CGO - centar za gospodarenje otpadom
CS - Civilni sektor
EE - Električni i elektronički uređaji i oprema
FZOEU - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
HAOP - Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
HV - Hrvatske vode
JLS - Jedinica lokalne samouprave
JRS - Jedinica regionalne samouprave
KO - Komunalni otpad
MBO - Mehaničko-biološka obrada
MZOE - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
PGORH – Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022.
PKO - Posebne kategorije otpada
PU - Privatna ulaganja
RH - Republika Hrvatska
ROO - Registar onečišćavanja okoliša
ZOGO - Zakon o održivom gospodarenju otpadom

UVOD
Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2022. godine određuje
niz ciljeva i mjera koji omogućavaju da Hrvatska postane resursno učinkovito društvo u skladu s
Direktivama EU, najnovijim smjernicama Europske komisije vezanim za gospodarenje otpadom
i Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Plan gospodarenja otpadom RH (PGORH)
naglasak stavlja na ispunjenje ciljeva u hijerarhiji otpada, odnosno na sprječavanju nastanka
otpada i recikliranju otpada.
Svrha donošenja ovog Plana gospodarenja otpadom – u daljnjem tekstu Plan, je definiranje
ciljeva, mjera, aktivnosti i rokova za provođenje istih, kao i planiranje potrebnih financijskih
sredstava za provođenje mjera iz Plana.
Zakonom o održivom gospodarenju otpadom - u daljnjem tekstu Zakon, u članku 21. navedeno
je da su jedinice lokalne samouprave - u daljnjem tekstu JLS, pa tako i Općina Marčana - u
daljnjem tekstu Općina, dužne izraditi Plan te za prijedlog Plana ishoditi prethodnu suglasnost
upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša.
Plan se donosi za razdoblje od 6 godina, a njegove izmjene prema potrebi. Planom gospodarenja
otpadom se određuje i usmjerava gospodarenje otpadom, analizira postojeće stanje te daju
smjernice za njegovo unaprjeđenje.
Plan prema Zakonu (čl. 21.) obuhvaća:
- analizu, te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području JLS, uključujući
ostvarivanje ciljeva,
- podatke o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada,
odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva,
- podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te
statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom,
- podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju,
- mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada,
uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada,
- opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada,
- mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,
- mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog
(glomaznog) komunalnog otpada,
- popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana,
- organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera
gospodarenja otpadom,
- rokove i nositelje izvršenja Plana.
Gospodarenje otpadom temelji se na uvažavanju načela zaštite okoliša koja se uređuju pravnom
stečevinom Europske unije, zakonskom regulativom RH i Planom gospodarenja otpadom RH
koji je u potpunosti usklađen s EU direktivama i smjernicama Europske komisije, a sukladno
redu prvenstva gospodarenja otpadom:
1. sprječavanje nastanka otpada,
2. priprema za ponovnu uporabu,
3. recikliranje,
4. drugi postupci oporabe, npr. energetska oporaba,
5. zbrinjavanje otpada.
Načela u gospodarenju otpadom su sljedeća:

1. "načelo onečišćivač plaća" – proizvođač otpada, prethodni posjednik otpada, odnosno
posjednik otpada snosi troškove mjera gospodarenja otpadom, te je financijski odgovoran
za provedbu sanacijskih mjera zbog štete koju je prouzročio ili bi je mogao prouzročiti
otpad
2. "načelo blizine" – obrada otpada mora se obavljati u najbližoj odgovarajućoj građevini ili
uređaju u odnosu na mjesto nastanka otpada, uzimajući u obzir gospodarsku učinkovitost
i prihvatljivost za okoliš
3. "načelo samodostatnosti" – gospodarenje otpadom će se obavljati na samodostatan način
omogućavajući neovisno ostvarivanje propisanih ciljeva na razini države, a uzimajući pri
tom u obzir zemljopisne okolnosti ili potrebu za posebnim građevinama za posebne
kategorije otpada
4. "načelo sljedivosti" – utvrđivanje porijekla otpada s obzirom na proizvod, ambalažu i
proizvođača tog proizvoda kao i posjed tog otpada uključujući i obradu
Proizvođač proizvoda od kojeg nastaje otpad, odnosno proizvođač otpada snosi troškove
gospodarenja tim otpadom.
Gospodarenje otpadom se provodi na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i koji ne
dovodi do štetnih utjecaja na okoliš, a osobito kako bi se izbjeglo sljedeće:
1. rizik od onečišćenja mora, voda, tla i zraka te ugrožavanja biološke raznolikosti,
2. pojava neugode uzorkovane bukom i/ili mirisom,
3. štetan utjecaj na područja kulturno-povijesnih, estetskih i prirodnih vrijednosti te drugih
vrijednosti koje su od posebnog interesa,
4. nastajanje eksplozije ili požara.
Gospodarenjem otpadom mora se osigurati da otpad koji preostaje nakon postupaka obrade i koji
se zbrinjava odlaganjem ne predstavlja opasnost za buduće generacije.
Ključni pojmovi u gospodarenju otpadom su:
»biootpad« je biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz
kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz proizvodnje
prehrambenih proizvoda;
»biorazgradivi komunalni otpad« je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i
sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede,
šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad;
»biološki razgradivi otpad« je otpad koji se može razgraditi biološkim aerobnim ili anaerobnim
postupkom;
»centar za gospodarenje otpadom (CGO)« je sklop više međusobno funkcionalno i/ili
tehnološki povezanih građevina i uređaja za obradu komunalnog otpada; Može se sastojati od:
• centra za ponovnu uporabu
• reciklažnog dvorišta
• reciklažnog dvorišta za građevinski otpad
• postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) i
• postrojenja za biološku (aerobnu ili anaerobnu) obradu odvojeno prikupljenog
biootpada,
• postrojenja/opreme za mehaničku obradu neiskoristivog krupnog (glomaznog)
otpada,
• postrojenja za mehaničko biološku obradu miješanog komunalnog otpada,
• odlagališne plohe za odlaganje građevinskog otpada koji sadrži azbest i
• odlagališne plohe za odlaganje prethodno obrađenog neopasnog otpada.

»građevina za gospodarenje otpadom« je građevina za sakupljanje otpada (skladište otpada,
pretovarna stanica i reciklažno dvorište), građevina za obradu otpada i centar za gospodarenje
otpadom. Ne smatra se građevinom za gospodarenje otpadom građevina druge namjene u kojoj
se obavlja djelatnost oporabe otpada;
»građevni otpad« je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i
održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez
prethodne oporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao;
»inertni otpad« je otpad koji ne podliježe značajnim fizikalnim, kemijskim i/ili biološkim
promjenama;
»krupni (glomazni) komunalni otpad« je predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase
neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i određen je
naputkom iz članka 29. stavka 11. ovoga Zakona;
»komunalni otpad« je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu
iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva;
»miješani komunalni otpad« je otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova
koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu
izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao
20 03 01;
»neopasni otpad« je otpad koji ne posjeduje niti jedno od opasnih svojstava određenih
Dodatkom III. Zakona održivom gospodarenju otpada (NN 94/13.);
»odlagalište otpada« je građevina namijenjena odlaganju otpada na površinu ili pod zemlju
(podzemno odlagalište);
»odvojeno sakupljanje« je sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema njegovoj vrsti
i svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada;
»opasni otpad« je otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava određenih Dodatkom III.
Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13.);
»otpad« je svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Otpadom
se smatra i svaki predmet i tvar čije su sakupljanje, prijevoz i obrada nužni u svrhu zaštite javnog
interesa;
»postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica)« je građevina za
gospodarenje otpadom namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj obradi i skladištenju odvojeno
prikupljenog komunalnog otpada;
»postupci gospodarenja otpadom« su: sakupljanje otpada, interventno sakupljanje otpada,
priprema za ponovnu uporabu, priprema prije oporabe i zbrinjavanja, postupci oporabe i
zbrinjavanja, trgovanje otpadom, posredovanje u gospodarenju otpadom, prijevoz otpada,
energetska oporaba određenog otpada, sakupljanje otpada u reciklažno dvorište i privremeno
skladištenje vlastitog proizvodnog otpada;
»problematični otpad« je opasni otpad iz podgrupe 20 01 Kataloga otpada koji uobičajeno
nastaje u kućanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim
otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu pri čemu se problematičnim otpadom smatra sve
dok se nalazi kod proizvođača tog otpada;
»proizvodni otpad« je otpad koji nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i drugim
procesima, osim ostataka iz proizvodnog procesa koji se koriste u proizvodnom procesu istog
proizvođača;
»proizvođač otpada« je svaka osoba čijom aktivnošću nastaje otpad i/ili koja prethodnom
obradom, miješanjem ili drugim postupkom mijenja sastav ili svojstva otpada;
»reciklažni centar« je sklop građevina i uređaja za sakupljanje i obradu komunalnog otpada.
Reciklažni centar se može sastojati od:
• centra za ponovnu uporabu
• reciklažnog dvorišta

•
•
•

reciklažnog dvorišta za građevni otpad
postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) i
postrojenja za biološku (aerobnu ili anaerobnu) obradu odvojeno prikupljenog
biootpada.
»reciklažno dvorište« je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i
privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada;
»mobilno reciklažno dvorište« je mobilna jedinica, pokretna tehnička jedinica koja nije
građevina ili dio građevine, a služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina
posebnih vrsta otpada;
»reciklažno dvorište za građevni otpad« je građevina namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj
obradi i privremenom skladištenju građevnog otpada;
»recikliranje« je svaki postupak oporabe, uključujući ponovnu preradu organskog materijala,
kojim se otpadni materijali prerađuju u proizvode, materijale ili tvari za izvornu ili drugu svrhu
osim uporabe otpada u energetske svrhe, odnosno prerade u materijal koji se koristi kao gorivo
ili materijal za zatrpavanje;
»sakupljanje otpada« je prikupljanje otpada, uključujući prethodno razvrstavanje otpada i
skladištenje otpada u svrhu prijevoza na obradu;
»skladištenje otpada« je privremeni smještaj otpada u skladištu najduže do godinu dana;
»sprječavanje nastanka otpada« su mjere poduzete prije nego li je tvar, materijal ili proizvod
postao otpad, a kojima se smanjuju: količine otpada uključujući ponovnu uporabu proizvoda ili
produženje životnog vijeka proizvoda, štetan učinak otpada na okoliš i zdravlje ljudi ili sadržaj
štetnih tvari u materijalima i proizvodima;
»vlasnik otpada« je osoba koja je nositelj materijalnih i drugih prava i obveza u vezi otpada.

2. ZAKONODAVSTVO RH ZA PODRUČJE GOSPODARENJA OTPADOM I
ZAŠTITE OKOLIŠA

STRATEŠKO-PLANSKI DOKUMENTI
•
•
•
•
•

Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09.)
Nacionalna strategija zaštite okoliša (NN 46/02.)
Nacionalni plan djelovanja na okoliš (NN 46/02.)
Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05.)
Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. - 2022. godine (NN
03/17.)

OPĆI PROPISI ZA PODRUČJE OTPAD
•
•
•
•
•
•
•

Zakon o potvrđivanju Baselske Konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog
otpada i njegovu odlaganju (NN MU 3/94.)
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13.)
Uredba o nadzoru prekograničnog prometa otpadom (NN 69/06., 17/07.i 39/09.)
Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten
uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije (NN 6/14.)
Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14., 51/14., 121/15. i 132/15.)
Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15.)
Pravilnik o termičkoj obradi otpada (NN 75/16.)

•
•
•

Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za
odlagališta otpada (NN 114/15.)
Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (NN 117/14.)
Naputak o glomaznom otpadu (NN 79/15.)

PROPISI ZA POSEBNE KATEGORIJE OTPADA
•
•
•

Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15.)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN 113/16.)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06., 121/08., 31/09., 156/09., 91/11.,
45/12. i 86/13.)
• Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (NN
111/15.)
• Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 125/15. i 90/16.)
• Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16.)
• Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN
42/14. , 48/14 ., 107/14. i 139/14).
• Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj
koristi u poljoprivredi (NN 38/08.)
• Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje Titan-dioksida (NN 117/14).
• Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima (NN
103/14.)
• Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina (NN
128/08.)
OSTALI PROPISI VAŽNI ZA GOSPODARENJE OTPADOM
Zaštita okoliša:
• Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13. i 78/15.)
• Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na
opterećivanje okoliša otpadom (NN 120/04.)
• Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknada na opterećivanje okoliša
otpadom (NN 95/04.)
• Naputak o postupanju s otpadom koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite (NN
50/00.)
Komunalno gospodarstvo:
• Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01.,
26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 144/12. , 94/13., 153/13. 147/14.)
• Naputak o načinu izračuna naknade gospodarenja komunalnim otpadom (NN 129/11.
i NN 137/11.)
Prijevoz opasnih tvari:
• Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07.)

Ostalo:
• Strategija zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog
goriva (NN 125/14.)
• Uredba o uvjetima te načinu zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih zatvorenih
radioaktivnih izvora i izvora ionizirajućeg zračenja koji se ne namjeravaju dalje koristiti
(NN 44/08.)
• Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (NN 79/14., 41/15. i 75/15.)

3. ZAKONODAVSTVO EU ZA PODRUČJE GOSPODARENJA OTPADOM I ZAŠTITU
OKOLIŠA
A. Učinkovitost resursa
Plan za Europu koja učinkovitije raspolaže resursima (COM(2011)0571) dio je vodeće inicijative
za učinkovitost resursa u strategiji Europa 2020. U njemu se podržava prelazak na održivi rast
putem gospodarstva koje učinkovito koristi resurse i s niskim emisijama ugljičnog dioksida. Plan
uzima u obzir napredak postignut u Tematskoj strategiji o održivoj uporabi prirodnih
resursa (COM(2005)0670) i strategiji EU-a o održivom razvoju te određuje okvir za uređenje i
provedbu budućih aktivnosti. Također definira strukturne i tehnološke promjene koje su potrebne
do 2050., kao i ključne ciljeve koji se moraju postići do 2020. U njemu se predlažu načini na
koje se može povećati produktivnost resursa i odvojiti gospodarski rast od korištenja resursa i
utjecaja tog korištenja na okoliš. Povećanje učinkovitosti resursa ima ključnu ulogu u osiguranju
rasta i zapošljavanja u Europi. Tehnološkim inovacijama stvara velike gospodarske mogućnosti,
povećava produktivnost, smanjuje troškove i povećava konkurentnost. Očekuje se da će povećati
zapošljavanje u sektoru „zelene tehnologije” koji se sve brže razvija te otvoriti nova izvozna
tržišta.
B. Gospodarenje otpadom i sprječavanje nastajanja otpada
1. Trenutna Okvirna direktiva o otpadu (2008/98/EC) nastavlja se na Tematsku strategiju o
sprječavanju nastajanja i recikliranju otpada (COM(2005)0666), stavljajući izvan snage
prethodnu Okvirnu direktivu o otpadu (75/442/EEZ kodificirana Direktivom 2006/12/EZ),
Direktivu o opasnom otpadu (91/689/EEZ) i Direktivu o odlaganju otpadnih ulja (75/439/EEZ).
Njezin je cilj reformirati i pojednostavniti europsku politiku gospodarenja otpadom uvođenjem
novog okvira i novih ciljeva s naglaskom na sprječavanju nastajanja otpada. Njome se određuju
osnovni koncepti i definiciji u području upravljanja otpadom, uključujući i definicije otpada,
recikliranja i oporabe, a od država članica se zahtijeva da do 2013. pokrenu nacionalne programe
za sprječavanje nastajanja otpada te predviđa hijerarhiju u gospodarenju otpadom.
2. U Uredbi o pošiljkama otpada ((EZ) br. 1013/2006) određena su pravila o prijevozu otpada
unutar EU-a te između EU-a i država izvan EU-a, s posebnim ciljem poboljšanja zaštite okoliša.
Njome je pokriven cestovni, željeznički, morski i zračni prijevoz gotovo svih vrsta otpada (osim
radioaktivnih tvari). Osobito se zabranjuje izvoz opasnog otpada u države koje nisu dijelom
OECD-a te izvoz otpada za odlaganje izvan država EU-a/ Europskog udruženja slobodne
trgovine. Međutim, nezakonit prijevoz otpada ostaje i dalje ozbiljan problem, a cilj prijedloga
koji je Parlament usvojio 14. travnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 jest pomoći
kako bi se zajamčila ujednačenija provedba Uredbe o pošiljkama otpada. Novom uredbom
učvrstit će se odredbe o inspekcijama u postojećem zakonodavstvu te će se više inzistirati na
nacionalnim pregledima i planiranju.
C. Zakon o proizvodnji i posebnim tokovima otpada
1. Otpadna vozila: Cilj Direktive 2000/53/EZ je smanjenje stvaranja otpada od otpadnih vozila i
njihovih dijelova, na primjer povećanjem stope ponovne upotrebe i oporabe na 95% do 2015. te
stope ponovne upotrebe i recikliranja na barem 85%. Njome se također potiče proizvođače i
uvoznike vozila na ograničavanje uporabe opasnih tvari u vozilima te na korištenje recikliranim
materijalima. Izvješće o provedbi (COM(2009)0635) pokazuje da je stupanje na snagu Direktive
o otpadnim vozilima u mnogim državama članicama problematično zbog velike razlike u broju
odjavljenih automobila i otpadnih vozila te nezakonitog izvoza u države u razvoju.
2. Uredba EU-a o recikliranju brodova ((EU) br. 1257/2013) stupila je na snagu 30. prosinca
2013. Njezin je glavni cilj spriječiti, smanjiti i isključiti nesreće, povrede i druge negativne
posljedice po ljudsko zdravlje i okoliš koje proizlaze iz recikliranja i postupanja s brodovima

EU-a, posebno kako bi se zajamčilo da opasan otpad nastao recikliranjem takvih brodova
podliježe ekološki prihvatljivom gospodarenju otpadom. Uredbom se određuje niz uvjeta za
europske brodove, europske brodovlasnike, objekte za reciklažu koji žele reciklirati europske
brodove te relevantna nadležna tijela ili uprave. Kako bi se zajamčila pravna jasnoća te izbjegao
administrativni teret, brodovi obuhvaćeni u novom zakonodavstvu neće biti uključeni u područje
primjene Uredbe o pošiljkama otpada (EZ) 1013/2006.
3. Cilj Direktive 2002/96/EZ, izmijenjene Direktivom 2008/34/EZ, jest boljim i smanjenim
odlaganjem otpada električne i elektroničke opreme (OEEO) zaštititi tlo, vodu i zrak. Direktiva
2002/95/EZ o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj
opremi usvojena je usporedno s Direktivom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi, a cilj
joj je zaštititi okoliš i ljudsko zdravlje ograničenjem uporabe olova, žive, kadmija, kroma i
bromiranih usporivača gorenja u takvoj opremi. Provedba Direktive o otpadnoj električnoj i
elektroničkoj opremi te Direktive o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i
elektroničkoj opremi u državama članicama pokazala se otežanom, s obzirom na to da je 2008.
prikupljena i propisno obrađena samo trećina ukupnog električnog i elektroničkog otpada.
Jednako tako, preinačene verzije Direktive o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi
(2012/19/EU) te Direktive o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i
elektroničkoj opremi (2012/18/EU) usvojene su 2012. nakon podugačkog zakonodavnog
postupka. Cilj je bio poboljšati njihovu provedbu, smanjiti administrativni teret koji iz tog
proizlazi te pojasniti odnos između dviju direktiva. Novim se direktivama od država članica
zahtijeva da povećaju razinu prikupljanja električnog otpada te da omoguće potrošačima
vraćanje uređaja u bilo koju prodavaonicu malih električnih uređaja bez obveze kupovanja nove
robe. Teret dokazivanja kada je riječ o prijevozu električnog otpada odsada snosi izvoznik, čime
se sprječava ilegalan prijevoz otpada u države izvan EU-a gdje se odlaže u uvjetima štetnim za
okoliš.
4. Odlaganje istrošenih baterija i akumulatora: Cilj Direktive 2006/66/EZ o baterijama,
akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima jest poboljšati gospodarenje otpadom te
ekološki učinak baterija i akumulatora određivanjem pravila za njihovo prikupljanje, recikliranje,
obradu i odlaganje. Direktiva također utvrđuje granične vrijednosti za određene opasne tvari
(osobito za živu i kadmij) u baterijama i akumulatorima. U izmjeni Direktive 2013/56/EZ
uklonjeno je izuzeće za dugmaste ćelije s masenim udjelom žive od najviše 2%. Kad god je
moguće, zahtjevi za registraciju proizvođača i formati moraju biti usklađeni s registracijskim
pravilima i formatima utvrđenima u Direktivi o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi.
5. Radioaktivni otpad i radioaktivne tvari: U skladu s Direktivom 96/29/Euratom, svaka
država članica mora uvesti obvezu izvještavanja o djelatnostima koje uključuju opasnost od
ionizirajućeg zračenja. Ako se uzmu u obzir moguće opasnosti, za te je djelatnosti u određenim
slučajevima potrebno prethodno odobrenje o kojem odlučuje svaka država članica pojedinačno.
Prijevoz radioaktivnog otpada reguliran je Uredbom Vijeća (Euratom) br. 1493/93 i Direktivom
Vijeća 2006/117/Euratom.
6. Ambalaža i ambalažni otpad: Direktivom 94/62/EZ pokrivene su sve vrste ambalaže na
tržištu EU-a i sav ambalažni otpad koji upotrebljavaju ili proizvode industrije, trgovine, uredi,
prodavaonice, uslužne djelatnosti, kućanstva ili drugi subjekti. Njome se zahtijeva od država
članica da poduzmu mjere za sprječavanje stvaranja ambalažnog otpada te razvoj sustava
ponovne uporabe ambalaže. U izmjeni Direktive 2004/12/EZ utvrđeni su kriteriji te pojašnjena
definicija „ambalaže”. U studenom 2013. Komisija je predstavila prijedlog direktive za
smanjenje korištenja laganih plastičnih vrećica u EU-u. Parlament je 16. travnja 2014. usvojio
stajalište u prvom čitanju, a o odredbama će se raspravljati tijekom osmog parlamentarnog
saziva.
7. Otpad iz industrije za preradu mineralnih sirovina: Direktiva o gospodarenju otpadom od
istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina (Direktiva o otpadu iz

rudarstva 2006/21/EZ) nastoji riješiti značajne ekološke i zdravstvene rizike povezane s
količinom i mogućnošću zagađenja novog i starog otpada iz rudarstva.
D. Obrada i odlaganje otpada
1. Uporaba kanalizacijskog taloga u poljoprivredi: Postupnom provedbom Direktive o
pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) u svim državama članicama povećava se
količina kanalizacijskog taloga koji zahtijeva zbrinjavanje. Direktivom Vijeća 86/278/EEZ
regulira se uporaba kanalizacijskog taloga u poljoprivredi radi zaštite okoliša (osobito tla) i
ljudskog zdravlja od teških metala i drugih zagađivača.
2. Poliklorirani bifenili (PCB-i) i poliklorirani terfenili (PCT-i): Direktivom 96/59/EZ
usklađuju se zakoni država članica o nadziranom odlaganju PCB-a i PCT-a, dekontaminaciji ili
odlaganju opreme koja sadrži poliklorirane bifenile i/ili odlaganju iskorištenih polikloriranih
bifenila radi njihova potpunog uklanjanja. Također, Uredbom (EZ) br. 850/2004 o postojanim
organskim onečišćujućim tvarima obuhvaćeni su i PCB-i.
3. Odlagališta: Cilj Direktive o odlagalištima (1999/31/EZ) jest spriječiti ili smanjiti nepovoljne
učinke odlagališta otpada na okoliš, posebno na površinske vode, podzemne vode, tlo i zrak, kao
i na ljudsko zdravlje. Direktivom se uspostavlja sustav dozvola za rad. Države članice moraju
svake tri godine izvijestiti Komisiju o provedbi Direktive. Provedba ostaje nedostatna jer sve
odredbe nisu provedene u svim državama članicama te još uvijek postoji velik broj nezakonitih
odlagališta otpada.
4. Spaljivanje otpada: Cilj Direktive 2000/76/EZ o spaljivanju otpada jest u što većoj mjeri
spriječiti ili smanjiti onečišćenje zraka, vode i tla koje je uzrokovano spaljivanjem ili
suspaljivanjem otpada. U studenom 2010. ta je Direktiva stavljena izvan snage Direktivom
2010/75/EU o industrijskim emisijama i odgovarajućim direktivama.
4. OPĆI PODACI O OPĆINI
Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 86/06., 125/06.,
16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.) određeno je područje Općine.

Slika 1. Lokacija Općine Marčana u Istarskoj županiji
Općina Marčana smještena je u jugoistočnom dijelu Istarske županije. Površina Općine obuhvaća
131 km2. Prema podacima popisa stanovništva iz 2011. godine na području Općine živi 4.206

stanovnika (prema popisu iz 2001. godine imala je 3.886 stanovnika). Prema podacima Općine u
2016. godini na području Općine prebivalište je imalo 4.577 građana.
Tablica 1. Broj stanovnika Općine po naseljima u 2016. godini

Marčana

Broj stanovnika Općine u
2016. Godini
1.128

Belavići

36

Bratulići

32

Cokuni

73

Divšići

196

Filipana

103

Hreljići

97

Kavran

150

Krnica

309

Kujići

70

Loborika

970

Mali Vareški

61

Mutvoran

25

Orbanići

148

Pavičini

104

Peruški

257

Pinezići

55

Prodol

95

Rakalj

471

Šarići

78

Šegotići

94

Veliki Vareški

25

Ukupno

4.577

Naselje

Izvor:

MUP,

Policijska uprava istarska
Općina graniči sa Gradovima Vodnjan i Pula te Općinama Barban, Svetvinčenat i Ližnjan.
Nasuprot raškog zaljeva Općina graniči i s Općinom Raša na Labinštini. U cijelosti obuhvaća
katastarske Općine Kavran, Loborika, Krnica i Marčana, veći dio katastarskih Općina Rakalj i
Filipana, te manje dijelove katastarskih Općina Galižana, Valtura i Vodnjan.
Svojim položajem na jugoistočnom dijelu istarskog poluotoka, pod utjecajem je mediteranske
klime koju karakteriziraju topla i sunčana ljeta i blage zime. Najniže temperature zraka bilježe se
u siječnju i veljači, u prosjeku 5 – 6 ºC, a najviše u srpnju i kolovozu u prosjeku 22 – 23 ºC. Od
vjetrova, tijekom godine prevladava bura (iz smjera NE), a značajan je i jugo (iz smjera SE). Na
sjevernom obalnom dijelu prevladava krševito zemljište, surovi kamenjar uglavnom obrastao
travom i niskim kržljavim raslinjem, dok je na središnjem i južnom obalnom dijelu prisutna
autohtona srednje visoka neprohodna zimzelena makija, odnosno facijes s hrastom crnikom i
bjelograbićem. Ponegdje se nalaze dobro razvijene borove šume. U unutrašnjosti općine veliki
dio područja zauzimaju srednje visoke šume hrasta i bijeloga graba te obrađene poljoprivredne
površine. Postojeću prometnu mrežu na području Općine čine državne ceste, te županijske i
lokalne ceste.

Na području Općine nalaze se sljedeća zaštićena područja:
• u kategoriji registriranih spomenika kulture i kulturnih dobara: (Mutvoran (Z-2988),
Bolkovići- Rakalj (RRI-0336-1973), Papini – Rakalj (RRI-0337-1973), Rakalj (RRI-3341973), Rakalj Arheološko nalazište kaštel Stari Rakalj (Z-1764), hidrološka zona
uključuje i luku Budava (RRI-111), Rakalj – povijesno graditeljski sklop s rodnom
kućom Mate Balote (Z-3080), sedam lončarskih peći u Raklju (Z-3076, Z-3077, Z-3078,
Z-3079, RRI-0347-1974, RRI-0346-1974, RRI0345-1974), Sakralni inventar crkva Sv.
Marije Magdalene u Mutvoranu (Z-4488)
• u kategoriji značajnog krajobraza: Luka Budava (Vazdazelene šume česmine), Budava
(Trbušasti zvrčić), obalni pojas od rta Sveti Mikula do Krničkog porta i uvala Budava
(kopno i more)
• u kategoriji zaštićenog krajolika: Ljubićeva pećina, Jama Golubinka, Perešinova pećina,
Uvala Budava i Predromanički plutej.
U Općini, broj stanova i kuća za povremeno stanovanje zastupljen je najvećim udjelom u
ukupnom broju stanova i kuća što je vidljivo i iz sljedećih podataka:
Tablica 2. Stanovi i kuće prema načinu korištenja
Stanovi, kuće i prostori prema načinu korištenja

Stanovi i kuće za stalno stanovanje

Stanovi i kuće koji se koriste povremeno (stanovi za
odmor)

Stanovi i kuće u kojima se samo obavlja djelatnost

% od
broja

Broj

2.281

41

3.255

58

80

1

5.616

UKUPNO

ukupnog

100

Izvor: Općina
Sve značajnija gospodarska grana na području Općine je turizam. Prema podacima Turističke zajednice Općine za
period 2012. - 2016. godine broj noćenja na području Općine prikazan je u Tablici 3:

Tablica 3. Broj noćenja i broj kreveta u privatnom smještaju na području Općine u vremenskom
periodu 2012. - 2016. godine
Godina

Broj noćenja

2012.

244.314

Broj kreveta u
privatnom smještaju

1.209

2013.

227.565

1.548

2014.

241.961

2.035

2015.

235.432

2.407

2016.

266.662

2.485

Izvor: TZ Općine Marčana

STANJE GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE MARČANA

4.1 Porijeklo, sastav, kategorije i vrste otpada
Na području Općine porijeklo otpada je iz domaćinstava stanovnika Općine, turističke
proizvodnje otpada i gospodarskih djelatnosti.
Od 2011. godine nadalje u ukupne količine komunalnog otpada ubrajaju se i količine koje
potječu iz uslužnog sektora, a koji se smatraju komunalnim otpadom (otpadni papir i karton,
ambalažni otpad itd.). Prema europskoj klasifikaciji uslužne djelatnosti su primjerice:
• trgovina i popravci (automobila, strojeva i sl.)
• hoteli i restorani
• prijevoz putnika i komunikacija
• obrazovanje
• zdravstvo i socijalna skrb
• aktivnosti vezane za rekreaciju, kulturu i sport
• transport i skladištenje
Osnovne djelatnosti gospodarstva Općine bazirane su na uslužnim djelatnostima i manjim
proizvodnim pogonima. Tu spadaju privatni poduzetnici s nekoliko aktivnih poduzeća koja se
bave trgovinom ili manji pogoni koji proizvode predmete ili pružaju usluge popravka ili montaže
te tiskanja. Ukoliko se promatraju gospodarske djelatnosti, najveći proizvođači otpada su sektori
uslužnih djelatnosti, ugostiteljstva te sektor građevinarstva.
Procijenjeni sastav miješanog komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj u 2015. godini (Izvor:
HAOP) prikazan je tablicom:
Tablica 4. Procijenjeni sastav MKO u RH u 2015. godini

4.2 Ukupne količine komunalnog otpada
Komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz
kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva. Navedeni otpad
nastaje u kućanstvima, uslužnim djelatnostima (trgovina, ugostiteljstvo i dr.), institucijama (kao
što su škole, objekti koje koriste jedinice lokalne samouprave i državne službe i sl.) i na javnim
površinama kao posljedica uređivanja i održavanja javnih površina.
Ukupne godišnje količine prikupljenog komunalnog otpada s područja Općine odnose se na
miješani komunalni otpad i glomazni otpad te su prikazane tablicom u nastavku.

Tablica 5. Ukupne količine komunalnog otpada na području Općine

Godina

Ukupne
godišnje količine
komunalnog otpada
(t)

2012.

1.623,02

2013.

1.562,27

2014.

1.565,43

2015.

1.521,59

2016.

1.682,17

Izvor: Općina
Grafički prikaz kretanja ukupne godišnje proizvodnje komunalnog otpada na prostoru Općine u posljednjih 5 godina
dan je u nastavku.

Slika 2. Grafički prikaz kretanja ukupne godišnje količine proizvedenog otpada s područja
Općine (izvor: Herculanea Pula d.o.o.)
Iz grafičkog prikaza vidljivo je kako su godišnje količine proizvedenog otpada na području
Općine do 2015. godine bile u trendu opadanja, dok je u 2016. godini zabilježen značajan porast
godišnjih količina komunalnog otpada. Uzmemo li petogodišnji prosjek proizvodnje komunalnog
otpada na području Općine, u iznosu od 1.590,90 t godišnje, možemo proračunati kako svaki
stanovnik Općine dnevno proizvede 0,95 kg komunalnog otpada. Uzme li se podatak kako se na
području RH proizvede oko 1,05 kg komunalnog otpada dnevno po stanovniku, možemo
zaključiti kako je dnevna proizvodnja komunalnog otpada po stanovniku Općine manja za oko

10 % u odnosu na prosjek RH. Ako se proračun radi s prosjekom Istarske županije (1,82
kg/stanovniku/dnevno) onda se ta vrijednost povećava na upola manju proizvodnju komunalnog
otpada po stanovniku Općine u odnosu na prosjek Istarske županije.
Iz podataka Općine o količinama sakupljenog glomaznog otpada prikazanima u Tablici 6 vidljiv
je trend smanjenja godišnjih količina tako skupljenog glomaznog otpada, u prvom redu stoga što
posjednici metalnog glomaznog otpada sami istoga odvoze ili predaju sakupljačima uz određenu
naknadu, dok se putem Općine najviše zbrinjava namještaj.
Tablica 6. Godišnje količine prikupljenog glomaznog otpada na području Općine u razdoblju
2012.-2016.
Godina

Glomazni otpad
t/god.

2012.

150,00

2013.

128,75

2014.

76,71

2015.

52,20

2016.

89,45

Izvor: Općina

Na području Općine ne vrši se odvojeno prikupljanje otpada, već sav otpad u konačnici završi
zajedno na odlagalištu otpada kao miješani komunalni otpad. Stoga, podaci o količinama
odvojeno sakupljenog otpada ne postoje.
Uzme li se podatak o specifičnoj količini otpada po turističkom noćenju od prosječno 1,4
kg/noćenju (izvor: Metodologija za određivanje sastava i količina komunalnog odnosno
miješanog komunalnog otpada, HAOP) te podatke iz Tablice 3 o broju noćenja na području
Općine, mogu se odvojiti proizvedene količine otpada od strane stanovnika Općine i od strane
turista na području Općine te se može procijeniti količina proizvedenog otpada po stanovniku
Općine.

Tablica 7. Godišnja količina otpada sa i bez turističkih noćenja

GODINA

KOMUNALNI
OTPAD
t/godina

BROJ
NOĆENJA

KOLIČINA
OTPADA
PO
NOĆENJU
(kg)

Proizvedeni
otpad –
stanovnici
Općine(t)

Proizvedeni
otpad turistički (t)

Postotak
turističkog
otpada

(%)

2012.

1.623,02

244.314

1.280,98

342,04

21,07

2013.

1.562,27

227.565

1.243,68

318,59

20,39

2014.

1.565,43

241.961

1.226,68

338,75

21,64

2015.

1.521,59

235.432

1.191,99

329,60

21,66

2016.

1.682,17

266.662

1.308,84

373,33

22,19

1,4

Pregledom tabličnih podataka mogu se izvući podaci kako se na području Općine dnevno
proizvede 0,72 kg komunalnog otpada po glavi stanovnika Općine. Udio turističkog otpada na
području Općine iznosi oko 21 % što je značajno više od prosjeka RH od 6 %. Bitno je naglasiti
kako su ovakve vrijednosti pod utjecajem više faktora. Stanovnici Općine pretežno žive u
ruralnim krajevima te dio otpada koriste za prehranu domaćih životinja, kao ogrjevni materijal ili
kao kompost, što umanjuje količine proizvedenog i prikupljenog komunalnog otpada. Također,
jedan dio komunalnog otpada završava na lokacijama koje su onečišćene nepropisno odbačenim
otpadom u okoliš što također umanjuje količine proizvedenog i prijavljenog komunalnog otpada.
Iz tih razloga moguće je kako je procijenjeni udio turističkog otpada od 21 % preuveličan,
odnosno stvarni udio turističkog otpada u ukupno proizvedenom komunalnom otpadu je manji.
Cilj gospodarenja otpadom kojeg je potrebno postići sukladno PGORH, a tiče se ukupnih
količina komunalnog otpada dan je u nastavku:
• Prema PGORH, jedan od ciljeva u gospodarenju otpadom koje je potrebno postići
do 2022. godine u odnosu na 2015. godinu je smanjenje ukupne količine
proizvedenog komunalnog otpada za 5%. S obzirom na značajno povećanje
količina proizvedenog otpada u 2016. godini (u usporedbi s 2015. godinom) za
potrebe proračuna smanjenja količina proizvedenog otpada uzeti će se vrijednost iz
2016. godine. To bi značilo da bi se do 2022. godine ukupne količine proizvedenog

komunalnog otpada na području Općine trebale smanjiti na razinu od 1.513,08 t
godišnje. Bitno je napomenuti kako su navedene procjene rađene na temelju
trenutnog stanja i trenutnih podataka o ukupnim količinama proizvedenog
komunalnog otpada te bi se ciljne vrijednosti smanjenja trebale uzeti kao okvirne
vrijednosti.
a) Miješani komunalni otpad - MKO
ZOGO-om se miješani komunalni otpad definira kao “otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina,
industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg
posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u
Katalogu otpada označen kao 20 03 01”.
Godišnje količine prikupljenog MKO s područja Općine su u trendu povećanja posljednjih
godina, što je vidljivo iz sljedećeg grafičkog prikaza.

Slika 3. Kretanje godišnjih količina prikupljenog MKO s područja Općine
Ovakva situacija povećanja proizvodnje MKO je logična s obzirom da se na prostoru Općine ne
provodi odvojeno prikupljanje sastavnica MKO, a povećanjem turističkih posjetitelja i
gospodarskim rastom Općine količine komunalnog otpada rastu.
Uzme li se u obzir procijenjeni sastav MKO u RH u 2015. godini od strane HAOP-a (Tablica 4)
te godišnje količine komunalnog otpada sakupljenog na području Općine mogu se procijeniti
godišnje količine pojedinih sastavnica MKO sakupljenih na području Općine u sklopu
prikupljenog MKO.
Tablica 8. Procijenjeni sastav MKO Općine

Sastavnica

Vrsta materijala

Udio
(%)

%

Godišnja
količina pojedinih
sastavnica miješanog
komunalnog otpada u
2016. godini (t)

1.592,72

Metal

2,1

33,45

Drvo

1,0

15,93

Tekstil/odjeća

3,7

58,93

Papir i karton

23,2

369,51

Staklo

3,7

58,93

Plastika

22,9

364,73

Guma

0,2

3,19

Koža/kosti

0,5

7,96

Kuhinjski otpad

30,9

492,15

Vrtni otpad

5,7

90,79

6,3

100,34

Ostali otpad (pelene, zemlja,
prašina, pijesak, nedefinirano)

Važno je napomenuti kako gornja tablica predstavlja procijenjeni sastav MKO Općine na temelju
ukupnih godišnjih količina proizvedenog miješanog komunalnog otpada te ne prikazuje egzaktne
informacije o godišnjoj količini sakupljenih sastavnica MKO.
Cilj gospodarenja otpadom kojeg je potrebno postići sukladno PGORH, a tiče se odloženog
miješanog komunalnog otpada dan je u nastavku
• U odnosu na 2015. godinu potrebno je do 2022. godine odložiti na odlagališta
otpada manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada. To bi značilo da bi
u usporedbi s 2016. godinom (kada je zabilježen nagli porast proizvodnje
komunalnog otpada) bilo moguće odložiti na odlagalište otpada samo 398,18 t
miješanog komunalnog otpada. Nakon 31. prosinca 2017. godine zabranjeno je
odlaganje otpada na neusklađena odlagalištu u Republici Hrvatskoj.

b) Biorazgradivi komunalni otpad
Biorazgradivi komunalni otpad obuhvaća biološki razgradive vrste otpada podrijetlom iz
kućanstva i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, kao npr.: otpadni papir,
biorazgradivi tekstil, zeleni otpad, otpad iz kuhinja – ostaci hrane, osim proizvodnog otpada i
otpada iz poljoprivrede i šumarstva.
U 2015. godini proizvodnja biorazgradivog komunalnog otpada iznosila je 250 kg/stanovniku
godišnje, što iznosi 0,68 kg/stanovniku dnevno. Uzimajući u obzir podatak da biorazgradivi udio
u miješanom komunalnom otpadu iznosi 65%, (Metodologija za određivanje sastava i količina
komunalnog, odnosno, miješanog komunalnog otpada, HAOP), proizvedena količina
biorazgradivog komunalnog otpada u Općini iznosi:
Tablica 9. Procijenjene količine biorazgradivog otpada na području Općine

Komunalni otpad
u 2016. godini
Godina

Postotak biorazgradivog
otpada

Biorazgradivi
komunalni otpad
t/god.

65%

1.035,27

t/god.

2016.

1.592,72

Kako je cilj Općine povećanje udjela odvojenog sakupljanja posebnih kategorija otpada
potrebno je uzeti u obzir i slijedeće: biorazgradivi komunalni otpad sadrži tvari i predmete koji
se kategoriziraju sljedećim vrstama otpada propisanim posebnim propisom koje uređuje Katalog
otpada:
• 15 01 01 – ambalaža od papira i kartona,
• 15 01 03 – ambalaža od drveta,
• 20 01 01 – papir i karton,
• 20 01 08 – biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina,
• 20 01 25 – jestiva ulja i masti,
• 20 01 38 – drvo koje nije navedeno pod 20 01 37 i
• 20 02 01 – biorazgradivi otpad.
Uzimajući u obzir procijenjeni sastav MKO na području Općine (Tablica 8) te koeficijent
biorazgradivosti pojedinih sastavnica MKO možemo procijeniti količine biorazgradivog
komunalnog otpada.
Tablica 10. Udio biorazgradive komponente MKO Općine u 2016. godini

Sastavnica

Udio
biorazgradive
komponente u
MKO (%)

Ukupna
količina MKO
u 2016. god.
(t)

Drvo

0,50

1.592,72

Udio
biorazgradive
komponente u
MKO (t)

7,96

Tekstil/odjeća

1,85

29,47

Papir i karton

23,20

369,51

Koža/kosti

0,50

7,96

Kuhinjski otpad

30,90

492,15

Vrtni otpad

5,70

90,79

Problematični
otpad - pelene

1,99

31,62

UKUPNO

64,64

1.029,45

Biorazgradivi otpad se na području Općine ne sakuplja u vidu posebnih spremnika već se
sakuplja u sklopu MKO, dok se dio tog otpada koristi kao gorivo (drvo, papir i karton), odnosno
kao hrana za životinjsku ishranu (kuhinjski otpad) ili za kompostiranje (papir, karton, kuhinjski
otpad i vrtni otpad).
Ciljevi gospodarenja koji se planiraju postići na području biorazgradivog komunalnog otpada
određeni su zakonskim obvezama iz članka 24. Zakona, koje se tiču ograničenja u vezi odlaganja
biorazgradivog komunalnog otpada. Određeno je kako je najveća dopuštena masa
biorazgradivog komunalnog otpada koja se godišnje smije odložiti na svim odlagalištima i
neusklađenim odlagalištima u Republici Hrvatskoj u odnosu na masu biorazgradivog
komunalnog otpada proizvedenog u 1997. godini:
1. 75 %, odnosno 567.131 tona do 31. prosinca 2013.
2. 50 %, odnosno 378.088 tona do 31. prosinca 2016.
3. 35 %, odnosno 264.661 tona do 31. prosinca 2020.
c) Posebne kategorije otpada
Zakonom su propisane slijedeće posebne kategorije otpada: biootpad, otpadni tekstil i obuća,
otpadna ambalaža, otpadne gume, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadna vozila,
otpad koji sadrži azbest, medicinski otpad, otpadni električni i elektronički uređaji i oprema,
otpadni brodovi, morski otpad, građevni otpad, otpadni mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih
voda, otpad iz proizvodnje titan dioksida, otpadni poliklorirani bifenili i poliklorirani terfenili.
Biootpad
Prema Zakonu „biootpad“ je biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad
iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz proizvodnje
prehrambenih proizvoda.

Uzimajući u obzir podatak da udio biootpada u miješanom komunalnom otpadu iznosi 37%
(izvor: HAOP) može se izračunati kako je u 2016. godini na području Općine sakupljeno 589,3 t
biootpada u sklopu MKO.
Cilj u gospodarenju otpadom koji je potrebno postići prema PGORH, a tiče se biootpada je:
• do 2022. godine u odnosu na 2015. godinu je odvojeno prikupiti 40% mase
proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada.
Ambalažni otpad
Ambalažni otpad čini velikim dijelom ambalažni otpad od papira i kartona i višeslojna otpadna
ambalaža s pretežno papirnom komponentom, zatim staklena ambalaža, ambalaža od plastike, a
manji dio, ambalaža od metala i drveta. Sakupljanje ambalažnog otpada uglavnom je
zadovoljavajuće na nivou RH, ali postoje problemi u iskazivanju količina odvojeno prikupljene
ambalaže jer JLS raspolažu samo sa podacima o odvojeno prikupljenom otpadu koje im dostave
komunalne tvrtke u njihovom vlasništvu. Podatke ostalih sakupljača ambalaže na tržištu nemaju.
Neke JLS, odnosno komunalne tvrtke u njihovom vlasništvu, posjeduju koncesiju za sakupljanje
ambalaže obuhvaćene povratnom naknadom i te količine odvojeno prikupljene ambalaže JLS
iskazuju kao odvojeno prikupljene količine posebnih kategorija otpada. Velika većina
komunalnih tvrtki nema koncesiju za sakupljanje tih vrsta otpada i samim time JLS te podatke ne
iskazuju, odnosno, imaju ukupno znatno manje količine odvojeno prikupljenog otpada.
Ambalažni otpad se na područje Općine ne prikuplja odvojeno od MKO.
Ostale posebne kategorije otpada
Za proizvedene količine ostalih posebnih kategorija ne postoje podaci od strane Općine i
komunalne tvrtke Pula Herculanea d.o.o. Ostale posebne kategorije otpada s područja Općine
prikupljaju tvrtke ovlaštene za tu djelatnost, dok jedan manji dio otpada završava kao nepropisno
odbačen otpad u okoliš na lokaciji divljeg odlagališta otpada.
Za ostale posebne kategorije otpada potrebno je ustrojiti reciklažno dvorište na području Općine
te educirati stanovnike o mogućnostima predaje takvog otpada u reciklažnom dvorištu ili na
mjestu kupnje proizvoda od koje nastaje posebna kategorija otpada.
d) Odvojeno prikupljene kategorije otpada
Na području Općine, otpad se ne prikuplja odvojeno, osim glomaznog komunalnog otpada. Sav
prikupljeni otpad u konačnici završi odložen na odlagalištu otpada kao MKO, osim pojedinih
kategorija glomaznog otpada (metal) koje se predaju tvrtki Metis d.d. Kako je jedan od ciljeva
Općine uspostaviti i povećavati udio odvojeno prikupljenog otpada, morat će se uspostaviti
efikasniji način gospodarenja otpadom.
Cilj u gospodarenju otpadom kojeg je potrebno postići sukladno PGORH, a tiče se odvojeno
prikupljenog otpada je:
• do 2022. godine u odnosu na 2015. godinu odvojeno prikupiti 60% mase
proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika, metal,
biootpad i dr.).
4.3 Postojeći sustav gospodarenje otpadom na području Općine
Komunalna tvrtka zadužena za sakupljanje komunalnog otpada s područja Općine je komunalna
tvrtka “Pula Herculanea” d.o.o. iz Pule. Općina je suosnivač komunalne tvrtke “Pula
Herculanea” d.o.o. u 2%-om vlasništvu.

Slika 4. Vlasnička struktura komunalne tvrtke Pula Herculanea d.o.o.
Osnovni podatci o komunalnoj tvrtki:
Pula Herculanea d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti
Trg 1. istarske brigade 14, 52100 Pula
OIB: 11294943436
MBS: 3209822
Tel: 00385 (0)52 638-400
Fax: 00385 (0)52 500-031
E-mail: marija.vpusic@herculanea.hr
Predsjednik uprave: Igor Stari
Svojim komunalnim uslugama tvrtka opslužuje teritorij grada Pule te Općine Ližnjan, Marčana,
Barban, Svetvinčenat i Fažana.
Predmet poslovanja tvrtke sastoji se u obavljanju komunalnih djelatnosti:
• sakupljanje, prijevoz i deponiranje komunalnog otpada,
• izgradnja i održavanje kanalizacijskog sustava,
• uređenje gradskih zelenih površina i parkova,
• uređenje grada u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda,
• dimnjačarske usluge.
Komunalna tvrtka Pula Herculanea d.o.o. je upisana u Očevidnik prijevoznika otpada pod
brojem upisa PRV-1276 za prijevoz neopasnog i komunalnog otpada te zapošljava oko 170
stalno zaposlenih osoba.
Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada obavlja se jednom tjedno specijalnim vozilom koji
omogućava higijenski utovar, dok se tijekom turističke sezone učestalost odvoza za dijelove
Općine gdje boravi najviše turista povećava na dva puta tjedno, a za Turističko naselje Duga
uvala te njemu bliža naselja po potrebi se vrši i dnevno.
Postojeći cjenik odvoza MKO za domaćinstva baziran je na litri predanog otpada. Cijena 1 L
sakupljenog i odvezenog otpada iznosi 0,228 kn, a cijena 1 L odloženog otpada iznosi 0,0038 kn,
što zajedno čini 0,2326 kn po litri otpada. Prema postojećem cjeniku stanovnici Općine plaćaju
odvoz MKO prema volumenu predanog otpada. U cijenu nije uračunat PDV.

Sakupljanje otpada po principu “od vrata do vrata” za ostale kategorije otpada se ne vrši, osim za
glomazni otpad koji se po pozivu preuzima, prevozi i zbrinjava. Trenutno se komunalni otpad s
područja Općine prikuplja u plastičnim spremnicima zapremine 1.100 L, osim na području
Krničkog porta. Na jednoj lokaciji u Marčani postavljen je otvoreni metalni spremnik zapremine
5 m3 za prikupljanje glomaznog otpada, međutim u njega se odlaže u većem dijelu miješani
komunalni otpad. Kod groblja u Loborici u otvorenom metalnom spremniku zapremine 5 m3 koji
je namijenjen za odlaganje otpada iz groblja odlaže se i glomazni te miješani komunalni otpad.
Tijekom 2013. godine od strane Općne nabavljeno je 10 novih metalnih pocinčanih spremnika
zapremine 900 L, a tijekom 2014. godine daljnjih 18 zapremnine 770 litara. Navedenim
spremnicima opremljene su četiri lokacije pokraj naselja Kavran, Pavičini i Peruški na kojima
MKO većinom odlažu vlasnici zgrada izvan građevinskih područja, a dijelom njih povećan je i
broj posuda u pojedinim naseljima u kojima se povećavaju količine komunalnog otpada tijekom
turističke sezone.
Na području Općine nema zelenih otoka.
Također, Općina Marčana je osnivač i društva MANDALENA d.o.o. Marčana za komunalne
djelatnosti koje za potrebe Općine Marčana obavlja, između ostalih i sljedeće poslove:
- održavanja komunalne infrastrukture,
- održavanje javnih površina, javne rasvjete i groblja,
- obavlja sanaciju divljih odlagališta i otpadom onečišćenog okoliša.
Prikupljeni otpad s područja Općine odlaže se na CGO Kaštijun koji je završio sa probnim
radom.
CGO Kaštijun je projektiran uzimajući u obzir zahtjeve važećih hrvatskih i EU propisa, vrste i
količina otpada koje gravitiraju prema centru te aktivnostima koje se odvijaju na centru prije
konačnog odlaganja. Na samom centru će se odvijati sljedeće aktivnosti:
• prihvat, obrada sortiranog ili nesortiranog otpada;
• sakupljanje otpada koji se može ponovno uporabiti ili reciklirati, te sakupljanje i
daljnja predaja opasnog otpada sakupljenog iz komunalnog otpada;
• sakupljanje i distribucija otpada koji se može koristiti u druge svrhe;
• energetsko iskorištavanje pojedinih frakcija otpada;
• odlaganje obrađenog otpada.
Trenutno ne postoje građevine za gospodarenje otpadom na području Općine. Najbliže
reciklažno dvorište nalazi se u gradu Puli (Metis d.d.). Iz tog razloga potrebno je izgraditi
reciklažno dvorište. Do izgradnje reciklažnog dvorišta potrebno je nabaviti mobilno reciklažno
dvorište kako bi se stanovnicima (stalnim i privremenim) omogućilo izdvajanje posebnih
kategorija otpada iz komunalnog otpada, posebice problematičnog otpada.
Na predjelu Općine zvanom Kalić nalazi se ograđeno područje, tzv. pomoćna sabirna stanica, na
kojem stanovnici Općine mogu predavati glomazni otpad u za to predviđene spremnike.
Na internet stranici komunalne tvrtke “Pula Herculanea” d.o.o. nalaze se edukativne brošure o
odvojenom prikupljanju otpada te se stanovnici Općine mogu ovim putem informirati o tematici
gospodarenja otpadom.
4.4 Lokacije onečišćene otpadom – „crne točke“
Lokacija onečišćena otpadom je svaka ona na kojoj se nalazi otpad koji može uzrokovati ili
uzrokuje onečišćenje okoliša. Popis lokacija onečišćenih otpadom čine:
• lokacije „crnih točaka“ koje su u postupku sanacije ili za koje je sanacija u
pripremi,
• lokacije na kojima se nalaze neusklađena odlagališta otpada,
• određene lokacije na kojima se nalazi odbačeni otpad i

•

lokacije „divljih odlagališta“.

„Divlja odlagališta“ su lokacije na kojima se nalazi manja količina odbačenog otpada koju su
tamo odbacili pojedini neodgovorni pojedinci. Na „divljim odlagalištima“ većinom se nalazi
odbačeni glomazni otpad i građevni otpad. Zakonom o održivom gospodarenju otpadom
određeno je da su komunalni redari obvezni osigurati uklanjanje otpada s takvih lokacija, a
propisane mjere uključuju provedbu redovitog godišnjeg nadzora i vođenje evidencije o
lokacijama odbačenog otpada, procijenjenim količinama odbačenog otpada, obvezniku
uklanjanja otpada i predaju otpada osobi ovlaštenoj za gospodarenje otpadom. Trenutno ne
postoji jedinstvena nacionalna baza podataka lokacija odbačenog otpada, ali su pojedine županije
i gradovi uspostavile vlastite informacijske sustave evidencije, a nacionalni sustav razvija
HAOP.
Na području Općine postoje evidentirana divlja odlagališta koja je potrebno sanirati. U Tablici
11 nalazi se popis „divljih odlagališta“ na području Općine.
Tablica 11. Popis lokacija „divljih odlagališta“ u Općini

Rd. Naziv
Br. lokacije

Gauss
Krüger

–
Kč.

Vrste otpada/ kol.

koo

Krvavići5416505
1. Divšići
s
4982833
lijeve strane

5415173
Sv. Vid –
Kužinići
4983340

170904 - miješani građ.
otpad i otpad od rušenja
Kč.3966/1
koji nije naveden pod
170901,
170902
i
170903,
200201
–
k.o. Filipana,
biorazgradivi
otpad,
vlasništvo RH
200301
–
miješani
komunalni otpad / 100m³
170904 – miješ. građ.
otpad i otpad od rušenja
Kč. 1855/1
koji nije naveden pod
170901,
170902
i
170903,
200201
–
k.o. Filipana,
biorazgradivi
otpad,
vlasništvo RH
200301
–
miješani
komunalni otpad /50 m³

Slika

Kuftići
Balići
1.
cestu
Bičiće

–
5416511
uz
za
4986160

5414987

Kod
2.
Cetinići

Prodol
3.
Filipana

–

160103 – otpadne gume,
170904 – miješ. grad.
otpad i otpad od rušenja
Kč. 2554/15
koji nije naveden pod
k.o.Filipana,
170901,
170902
i
vlasništvo RH
170903, 20 03 01 –
miješani kom. otpad /
150m³

Kč. 1614/5

200201 – biorazgradivi
otpad

4984462

k.o. Filipana
vlasništvo RH / 5 m³

5418743

170904 - miješani građ.
otpad i otpad od rušenja
koji nije naveden pod
K.č.
2733/1
170901,
170902
i
k.o. Filipana,
170903,
200201
–
vlasništvo RH
biorazgradivi otpad

4984707

/ 150 m³

„Veliki đir“
5419860
na
cesti
4.
Marčana 4978713
Križ

Kod
Cokuni,
5420786
200
m
5.
desno
od
4979739
ceste
za
Mutvoran

160103 – otpadne gume,
200301
–
miješani
k.o.
Krnica, komunalni otpad, 200307
– glomazni otpad
vlasništvo

Kč. 336/1

Privatno

/ 100 m³

170904 - miješani građ.
otpad i otpad od rušenja
koji nije naveden pod
Kč. 519, 2703,
170901,
170902
i
vlasništvo RH,
170903, 200307 – glom.
javno dobro
otpad
/ 200m³

Velika
6.
Gromača

5420583
4973697

170904 - miješani građ.
otpad i otpad od rušenja
Kč.
249/3, koji nije naveden od
301/3, k.o.
170901,
170902
i
170903,
200201
–
Kavran,
biorazgra. otpad, 200307
vlasništvo RH – glomazni otpad
/300m³

Bivša
5423173
7. betonara –
Duga Uvala 4976137

170904 - miješani građ.
otpad i otpad od rušenja
koji nije naveden od
Kč.
2383/4
170901,
170902
i
k.o.
Krnica,
170903,
200201
–
vlasništvo RH
biorazgradivi
otpad,
200307–glomazni otpad /
500 m³

5421720

170904 – miješ. građ.
otpad i otpad od rušenja
Kč.
2655/1 koji nije naveden od
k.o.
Krnica, 170901,
170902
i
javno dobro
170903,

8.

Kod Malih
Vareški

4978494

/ 10 m³

„Dimboka
9. Dolina“–
Krnica

5422358
4981019

170904 – miješ. građ.
otpad i otpad od rušenja
Kč. 1569/7
koji nije naveden od
170901,
170902
i
k.o.
Krnica, 170903,
200201
–
vlasništvo RH biorazgradivi otpad
/ 30 m³

„Kalić“
10. Marčana,
kod lokve

5417989
4979109

17 09 04 – miješani građ.
otpad i otpad od rušenja
koji nije naveden pod 17
09 01, 17 09 02 i 17 09
k.č.br. 1110/13 03,
k.o. Marčana,
vlasništvo RH 20 02 01 – biorazgradivi
otpad; 20 03 07 –
glomazni otpad
/ 300 m³

„Velika
Ograda“
11.

KrnicaRakalj

5423685
4981916

170903* - ostali grad.
otpad i otpad od rušenja
objekata, koji sadrži
opasne tvari, 170904 –
Kč. 1306
miješ. građ. otpad i otpad
od rušenja koji nije
k.o.
Krnica, naveden pod 170901,
vlasništvo RH 170902 i 170903, 200201
– biorazgr. otpad, 200307
– glomazni otpad
/ 50 m³

Kod Raklja
12.
Papini

5426375
4983414

Kč. 1407/60,
010413 - otpad od rezanja
1407/64
i piljenja kamena, koji
nije naveden pod 01 04
k.o.
Rakalj,
07* /
vlasništvo RH
100 m³

„Velika
13. Lokva“
Marčana

5417567
4980316

160103 – otpadne gume
170904 – miješ. građ.
otpad i otpad od rušenja
Kč. 250/2
koji nije naveden pod
170901,
170902
i
k.o. Marčana, 170903,
200201
–
vlasništvo RH biorazgradivi
otpad,
200307 – glomazni otpad
/ 100 m³

Uz
cestu 5414282
14. Orbanići 4984049
Boduleri

170904 – miješ. građ.
otpad i otpad od rušenja
koji nije naveden pod
Kč. 1759/1
170901,
170902
i
k.o. Filipana, 170903,
200201
–
vlasništvo RH biorazgradivi
otpad,
200307 – glomazni otpad
/ 700 m³

Uz
cestu 5414088
15. Orbanići Boduleri 2 4984293

17 09 04 – miješani građ.
otpad i otpad od rušenja
koji nije naveden pod 17
09 01, 17 09 02 i 17 09
Kč.
1759/1 03, 20 02 01 –
k.o. Filipana, biorazgradivi otpad
vlasništvo RH
20 03 07 – glomazni
otpad
/ 400 m³

16.

Kod
Belavići

5422091
4984688

170903* - ostali grad.
otpad i otpad od rušenja
objekata, koji sadrži
opasne tvari,170904 –
k.č.
1409/1
miješ. građ. otpad i otpad
k.o.
Rakalj,
od rušenja koji nije
vlasništvo RH
naveden pod 170901,
170902 i 170903
/50m³

Kod
17.
Bratulići

18.

Rakalj
Antena

5420870
4984526

-

170904 – miješ. građ.
otpad i otpad od rušenja
koji nije naveden pod
170901, 170902 i 170903
/ 50 m³

17 09 04 – miješani građ.
otpad i otpad od rušenja
koji nije naveden pod 17
09 01, 17 09 02 i 17 09
k.č.2087/89
k.o.
Rakalj, 03
vlasništvo RH

20 02 01 – biorazgradivi
otpad
/200m3

Solinovac,
južno
od 5415934
19. ceste
Krvavići – 4981737
Pinezići

17 09 04 – miješani građ.
otpad i otpad od rušenja
koji nije naveden pod 17
09 01, 17 09 02 i 17 09
k.č.
3966/1 03
k.o. Filipana,
vlasništvo RH 20 02 01 – biorazgradivi
otpad; 20 03 07 –
glomazni otpad
/ 200 m³

Kod
20.
Pinezići

5415772
4980485

17 09 04 – miješani građ.
otpad i otpad od rušenja
koji nije naveden pod 17
09 01, 17 09 02 i 17 09
Kč.
4308/1 03; 20 02 01 –
k.o. Filipana, biorazgradivi otpad
vlasništvo RH
20 03 07 – glomazni
otpad
/ 300 m³

Artići
Krnica
5422173
prema
21.
Križu
uz 4980975
ŽC 5119

17 09 04 – miješani građ.
otpad i otpad od rušenja
koji nije naveden pod 17
09 01, 17 09 02 i 17 09
1569/4 03

k.č.
k.o. Krnica

20 02 01 – biorazgradivi
otpad; 20 03 07 –
glomazni otpad
/200m3

22.

Rakalj
Prnaž

-

17 09 04 – miješani građ.
otpad i otpad od rušenja
koji nije naveden pod 17
k.č.2087/89
09 01, 17 09 02 i 17 09
k.o.
Rakalj, 03; 20 02 01 –
vlasništvo RH biorazgradivi otpad; 20
03 07 – glomazni otpad
/ 150 m³

Od „divljih odlagališta“ koja su navedena u prethodno izrađenom Planu gospodarenja
otpadom za Općinu Marčana za razdoblje 2012 – 2015. godine, u međuvremenu je sanirano njih
sedam. Međutim, evidentirano je pet novih. U konačnici je ukupan broj „divljih odlagališta“

smanjen sa 26 na 24, a sanacijama koje su vršene na većini divljih odlagališta smanjena je i
količina odloženog otpada.
Uzrok pojave lokacija onečišćenih nepropisno odbačenim otpadom je u manjku edukacije
stanovnika Općine o štetnosti takvih „divljih odlagališta“, nedovoljnom nadzoru područja
Općine od strane komunalnog redarstva s ciljem sprječavanja nastajanja divljih odlagališta,
nedovoljnom sankcioniranju osoba koje krše propise o pravilnom postupanju s otpadom, ali i
nepostojanje odlagališta za građevni otpad ili reciklažnog dvorišta za građevni otpad na području
Općine.
Prema cijenama tvrtke Metis d.d. Pula, procijenjena vrijednost sanacije, razvrstavanje otpada
iznosi 100,00–180,00 kn/m3 odloženog otpada, što ovisi o vrsti odloženog otpada. Cijena odvoza
iznosi 600,00 kn po odvozu vozilom nosivosti 32m3.
Za projekciju proračuna cijene sanacije divljeg odlagališta uzeti ćemo srednju cijenu od
140,00 kn + cijena odvoza.
Tablica 12. Ukupne cijene sanacije pojedinih divljih odlagališta
Br.

Naziv

Količina
otpada/m3

Br.
odvoza

Cijena/kn

1.

Kravići – Divšići

100

3

15.800,00

2.

Sv. Vid. – Kužinići

50

2

8.200,00

3.

Kuftići – Balići

150

5

24.000,00

4.

Kod Cetinići

5

1

1.300,00

5.

Prodol – Filipana

150

5

24.000,00

6.

„Veliki đir“ na cesti Marčana – Križ

100

3

15.800,00

7.

Kod Cokuni

200

6

31.600,00

8.

Velika Gromača

300

9

47.400,00

9.

Bivša betonara – Duga Uvala

500

10.

Kod Malih Vareški

10

16

79.600,00

3

32.000,00

11.

„Dimboka Dolina“ – Krnica

30

1

3.200,00

12.

„Kalić“ Marčana, kod lokve

300

9

47.400,00

13.

„Velika Ograda“ Krnica-Rakalj

50

2

8.200,00

14.

Kod Raklja Papini

100

3

15.800,00

15.

„Velika Lokva“ Marčana

100

3

15.800,00

16.

Uz cestu Orbanići – Boduleri

700

17.

Uz cestu Orbanići - Boduleri 2

400

18.

Kod Belavići

50

2

8.200,00

19.

Kod Bratulići

50

2

8.200,00

20.

Rakalj Antena

200

6

31.600,00

200

6

31.600,00

21.

Solinovac, južno od ceste Krvavići – Pinezići

2
2

1
3

111.200,00

63.800,00

22.

Kod Pinezići

300

9

47.400,00

23.

Artići Krnica prema Križu uz ŽC 5119

200

6

31.600,00

24.

Rakalj Prnaž

150

5

24.000,00

Ukupno:

4395

142

700.500,00

Navedeno ukazuje da je potrebno od strane Općine uložiti veći napor u rješavanju problematike
nastajanja i uklanjanja „divljih odlagališta“.
Redoslijed i dinamika sanacije određeni su veličinom divljeg odlagališta pa je planirana sanacija
najprije onih manjih odlagališta. Sanacija većih odlagališta planirat će se uz financijsko
sudjelovanje Županije, Fonda za zaštitu okoliša i/ili EU fondova.
Sanacija divljih odlagališta treba obuhvatiti i sve radnje kojima bi se otpad na postojećim divljim
odlagalištima razvrstao, odvojio opasni od neopasnog ali i izdvojio korisni otpad koji se može
daljnjim postupcima oporabiti.

5. OSNOVNI CILJEVI GOSPODARENJA OTPADOM
Na nacionalnoj razini obveze RH koje proizlaze iz EU zakonodavstva ispunjene su za ambalažni
otpad gotovo u potpunosti (osim u dijelu recikliranja metala i drva), a u potpunosti za otpadna
vozila, EE otpad, baterije i otpadne gume. Predstoji ispunjenje obveza za smanjenje količina
odlaganja biorazgradivog otpada, odlaganje otpada, postupanje s komunalnim i građevnim
otpadom.
Obveze RH koje proizlaze iz EU zakonodavstva i propisa prikazane su tablicom.
Tablica 13. Obveze RH koje proizlaze iz EU zakonodavstva i propisa
Vrsta otpada

Godina

Komunalni otpad

Status

2016.

50 %, odnosno 378.088
tona do 31. prosinca 2016.

U 2015. god odloženo 828.564 t
biorazgradivog otpada, obzirom
na nedostatnu obradu i nisku
stopu odvojenog sakupljanja nije
izgledno da će se cilj postići.

2020.

35 %, odnosno 264.661
tona do 31. prosinca 2020.

-

2018.

Zabrana odlaganja na
neusklađena odlagališta

-

2015.

JLS osigurati odvojeno
prikupljanje
problematičnog otpada,
otpadnog papira, metala,
stakla, plastike i tekstila te
krupnog (glomaznog)
komunalnog otpada

Odvojeno prikupljanje
uspostavljeno u 400 JLS

Smanjenje količine
odlaganja
biorazgradivog otpada

Odlaganje otpada

Cilj

2020.

Građevni otpad

2020.

50% priprema za ponovnu
uporabu i recikliranje
komunalnog otpada

Za 2015. godinu stopa iznosi 18%

70%
recikliranja/materijalne
oporabe građevnog otpada

Cilj nije ispunjen, započeta je
analiza „Poboljšanje toka i
kvalitete podataka o građevnom
otpadu i otpadu od istraživanja i
eksploatacije mineralnih sirovina
u RH“.

Temeljem ocjene postojećeg stanja u gospodarenju otpadom i obveza koje RH mora postići
sukladno EU i nacionalnom zakonodavstvu Planom gospodarenja otpadom RH definiraju se
slijedeći ciljevi koji se moraju dostići do 2022. godine (Tablica 14).

Tablica 14. Ciljevi za gospodarenje otpadom koje je potrebno postići do 2022. godine na području Općine sukladno
PGORH

Broj

Cilj

1.

2.

Podcilj

Opis

Cilj 1.1

smanjiti
ukupnu
količinu
proizvedenog komunalnog otpada za
5%

Cilj 1.2

odvojeno prikupiti 60% mase
proizvedenog komunalnog otpada
(prvenstveno papir, staklo, plastika,
metal, biootpad i dr.)

Cilj 1.3

odvojeno prikupiti 40% mase
proizvedenog biootpada koji je
sastavni dio komunalnog otpada

Cilj 1.4

odložiti na odlagališta manje od 25%
mase proizvedenog komunalnog
otpada

Cilj 2.1

odvojeno prikupiti 75% mase
proizvedenog građevnog otpada

unaprijediti sustav gospodarenja
komunalnim otpadom

unaprijediti sustav gospodarenja Cilj 2.2
posebnim kategorijama otpada

Cilj 2.3

unaprijediti sustav gospodarenja
otpadnom ambalažom

unaprijediti sustav
ostalim
posebnim
otpada

3.

sanirati lokacije onečišćene otpadom

4.

kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti

5.

unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom

gospodarenja
kategorijama

Nadalje, sukladno Zakonu Općina je na svom području dužna ustrojiti stavke prema tablici u nastavku.

Tablica 15. Obveze Općine temeljem Zakonu
Redni
broj

JLS je dužna osigurati:

1.

javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog
otpada

2.

odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog
(glomaznog) komunalnog otpada

3.

sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu te uklanjanje tako
odbačenog otpada,

4.

provedbu PGORH

5.

donošenje i provedbu plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave

6.

provođenje izobrazno-informativne aktivnosti na svom području

7.

mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada

6. PROCJENA RAZVOJA TIJEKA OTPADA, POTREBE I NAČIN USPOSTAVE NOVIH
SUSTAVA
Sustav gospodarenja otpadom na području RH određen je Planom gospodarenja otpadom
Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine te je ukratko opisan u nastavku.
Prvi korak u cjelokupnom sustavu je osigurati provođenje mjera za sprječavanje nastanka otpada
definirane Planom sprječavanja nastanaka otpada. Najvažnije mjere u poglavlju sprječavanja
nastanka otpada su uspostava Centara za ponovnu uporabu i osiguranje potrebne opreme za
kućno kompostiranje. Nadalje, težište u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom će biti na
sustavu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i to kroz osiguranje potrebne infrastrukture
za odvajanje komunalnog otpada: na mjestu nastanka otpada, putem reciklažnih dvorišta, na
javnim površinama te kroz provedbu propisa za posebne kategorije otpada (otpadna ambalaža,
otpadne gume, otpadna EE oprema itd.). Odvojeno prikupljeni biootpad će se odvoziti na
materijalnu oporabu u postrojenja za biološku (aerobnu ili anaerobnu) obradu odvojeno
prikupljenog biootpada (kompostište ili anaerobna digestija) u cilju proizvodnje komposta ili
digestata i bioplina. Odvojeno prikupljeni papir, karton, metal, staklo i plastika će se odvoziti na
postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnice) radi povećanja vrijednosti
odnosno kvalitete odvojeno prikupljenog otpada i pripreme otpada za recikliranje. Odvojeno

prikupljeni otpad će se nakon sortiranja odvoziti ovlaštenim tvrtkama za recikliranje, odnosno
obradu. Miješani komunalni otpad (ostatni otpad) će se prikupljati u okviru javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada koju pružaju davatelji te usluge, a prikupljeni otpad
će se dopremati do CGO-a izravno ili putem pretovarnih stanica.

6.1 Gospodarenje komunalnim otpadom i biorazgradivim komunalnim
otpadom
Pregled ciljeva u gospodarenju otpadom određenih PGORH i usporedba s trenutnim stanjem
gospodarenja otpadom u Općini prikazani su u nastavku.
• Cilj 1.1: Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada za 5%
Uzmemo li podatak kako je u 2016. godini na području Općine proizvedena količina
komunalnog otpada u vrijednosti od 1.682,17 t godišnje možemo procijeniti kako bi ciljna
vrijednost smanjenja proizvodnje komunalnog otpada za 5% do 2022. godine bila 1.598,06 t
komunalnog otpada godišnje.
Planirani trend smanjenja ukupnih količina proizvedenog komunalnog otpada za 5% do 2022.
godine u usporedbi s početnom vrijednošću proizvedenih količina komunalnog otpada u 2016.
godini dan je u nastavku.

Slika 5. Planirani trend smanjenja ukupnih količina proizvedenog komunalnog otpada za 5% do
2022. godine
Ove ciljne vrijednosti planiraju se dostići nakon što se na području Općine počne voditi precizna
evidencija o količinama prikupljenog otpada i količinama odvojeno prikupljenog otpada.
•

Cilj 1.2: Odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada
(prvenstveno papir, staklo, plastika, metal, biootpad i dr.)

Na području Općine ne postoje podatci o količinama odvojeno prikupljenog otpada (osim za
količine prikupljenog glomaznog otpada) te možemo jedino zaključiti kako je potrebno uložiti
značajne napore kako bi se dostigle ciljne vrijednosti odvojenog prikupljanja otpada prema
PGORH (60%). Ukoliko količine glomaznog otpada s područja Općine promatramo kao
odvojeno prikupljene kategorije otpada, može se procijeniti kako se odvojeno prikuplja oko 6 %
od ukupnih količina komunalnog otpada.
Na području Općine se ostali otpad ne prikuplja odvojeno već se sve kategorije otpada sakupljaju
i odlažu na odlagalištu otpada zajedno s miješanim komunalnim otpadom. Također, na prostoru
Općine nije ustrojeno reciklažno dvorište. Uspostavom reciklažnog dvorišta na području Općine

stanovnici će moći predavati i ostale vrste otpada (navedene u Prilogu 1) odvojeno od MKO što
će značajno utjecaji na postotak odvojeno prikupljenog komunalnog otpada.
Kao konačni cilj sustava odvojeno prikupljenog otpada bit će uspostava odvojenog prikupljanja
otpada sistemom „od vrata do vrata“ u kojem će stanovnici Općine izdvajati komponente MKO
na kućnom pragu.
Dinamika dostizanja cilja odvojeno prikupljenog otpada do 2022. godine prikazana je grafičkim
prikazom u nastavku.

Slika 6. Dinamika postizanja cilja odvojenog prikupljanja 60% sastavnica komunalnog otpada
Pri dostizanju cilja odvojenog prikupljanja 60% sastavnica komunalnog otpada potrebno je uzeti
u obzir i količine otpada koje su odvojene u CGO Kaštijun upotrebom MBO tehnologije.
•

Cilj 1.3: Odvojeno prikupiti 40% mase proizvedenog biootpada koji je sastavni
dio komunalnog otpada

Na području Općine se u 2016. godini proizvelo oko 1.592,72 t MKO. Uzimajući u obzir
podatak da udio biootpada u miješanom komunalnom otpadu iznosi oko 37%, možemo
pretpostaviti da je količina biootpada sakupljena na području Općine u sklopu MKO iznosila oko
589,3 t. Posebna evidencija o prikupljenom biootpadu na području Općine nije se vodila
(odvojeno prikupljeno 0% biootpada). Prema PGORH projekcija rasta količina odvojeno
sakupljenog biootpada dana je u nastavku.

Slika 7. Projekcija rasta količina odvojeno sakupljenog biootpada (izvor: PGORH)
Za dostizanje cilja odvojenog prikupljanja 40% mase biootpada na području Općine bit će
potrebno, uz odvojeno prikupljanje MKO, ustrojiti dodatan sustav odvojenog prikupljanja
biootpada koji do sada nije bio uspostavljen. Za uspostavu spomenutog sustava bit će potrebno
pristupiti nabavi nove komunalne opreme, ali i organizirati intenzivne edukacije stanovništva
Općine o novom načinu gospodarenja biootpadom.
U županijski CGO „Kaštijun“ neće se odvoziti sav proizvedeni biootpad s područja Općine iz
razloga što će se stanovnici Općine intenzivno poticati na kućno kompostiranje u vrtovima ili
pomoću kućnih kompostera.
•

Cilj 1.4: Odložiti na odlagališta manje od 25% mase proizvedenog komunalnog
otpada

Na području Općine se u 2016. godini proizvelo oko 1.682,17 t komunalnog otpada te je sva ta
količina odložena na odlagalištu otpada. Usporedno s ciljevima gospodarenja otpadom RH
potrebno je do 2022. godine smanjiti trenutnu količinu odloženog otpada na području Općine za
75%. Za ostvarivanje navedenog cilja bit će potrebno pridržavati se svih ostalih mjera za
dostizanje ciljeva u gospodarenju otpadom, ali i uložiti značajne napore od strane Općine i
komunalne tvrtke.
Trend planiranog smanjenja odloženih količina proizvedenog komunalnog otpada dan je u
nastavku.

Slika 8. Trend planiranog smanjenja odloženih količina proizvedenog komunalnog otpada
S obzirom na planirano funkcioniranje županijskog CGO Kaštijun u kojem se iz MKO izdvajaju
materijali za oporabu, dio vode koja se nalazi u otpadu ispari, dio otpada koristi se za produkciju
goriva iz otpada, a dio otpada se koristi za proizvodnja bioplina možemo zaključiti kako će se
osim odvojeno prikupljenog otpada na području Općine, MKO dodatno sortirati u CGO.
Obradom MKO u CGO Kaštijun procjenjuje se kako se od ukupne ulazne količine MKO trajno
odloži tek 15% otpada. Iz tog razloga se u procjenama budućih količina komunalnog otpada s
područja Općine koji je trajno odložen na odlagalištu otpada trebaju uzeti u obzir i one količine
otpada koje su MBO tehnologijom odvojene od otpada namijenjenog odlaganju na CGO
Kaštijun.
6.2 Gospodarenje građevnim otpadom
•

Cilj 2.1 Odvojeno prikupiti 75% mase proizvedenog građevnog otpada

Građevni otpad ima visoki potencijal za recikliranje i takvim gospodarenjem u cijelosti se čuvaju
resursi. To je ujedno i način da se javnim, javno-privatnim i/ili privatnim ulaganjima direktno

utječe na zapošljavanje na lokalnoj razini. Prosječna količina građevnog otpada koja se proizvodi
po stanovniku je 940 kg/godišnje. U uvjetima ekonomskog rasta i sve većeg ulaganja u turizam u
ruralnim područjima, te količine mogu biti i znatno veće. Upravo je otpadni građevni materijal
otpad koji se odlaže na divlja odlagališta i time nepovratno uništava prirodne resurse. Uklanjanje
takvog otpada iz okoliša je financijski vrlo zahtjevno za JLS. Često je slučaj da se otpadni
građevni materijal odlaže u vrtače, jame i sl. mjesta gdje je teren vrlo težak za pristup
mehanizacije i onda se u praksi, takve crne točke saniraju da se prekriju zemljom i kamenjem.
Kako je u tom otpadu često i opasan otpad (kante od boja i lakova, drvo premazano uljima i
bojama i sl.) to je situacija ozbiljnija, a kakvoća podzemnih tokova voda trajno narušena.
Na prostoru Općine potrebno je pojačati nadzor nad lokacijama koje su potencijalno ugrožene
kao lokacije na kojima se otpad nepropisno odlaže u okoliš. Na prostoru Općine neće se planirati
reciklažno dvorište za građevni otpad.
Isto tako, potrebna je i suradnja komunalnog redarstva s inspekcijskim službama kako bi se
spriječilo poduzetnike koji se bave gradnjom i uređenjem građevina da nepravilno postupaju s
građevnim otpadom.
6.3 Gospodarenje ostalim posebnim kategorijama otpada
•

Cilj 2.2 Unaprijediti sustav gospodarenja otpadnom ambalažom

Na području Općine sav sakupljeni otpad završava na odlagalištu otpada kao MKO. Potrebno je
uspostaviti sustav odvojenog prikupljanja otpada te vođenja evidencije o količinama sakupljene
otpadne ambalaže s područja Općine. Za dostizanje ciljeva potrebno je konstantno vršiti
edukacije građana o pravilnom odvajanju otpada, odnosno ambalaže, na zelenim otocima ili u
reciklažnom dvorištu. Uspostavom sustava odvojenog prikupljanja otpada principom „od vrata
do vrata“ stanovnici Općine moći će ambalažni otpad odvojeno predavati od MKO na kućnom
pragu. Također, izgradnjom sortirnice otpada na području Općine bit će moguće izdvojiti
određeni dio ambalaže iz MKO. U sklopu reciklažnog dvorišta potrebno je od strane komunalne
tvrtke ishodovati koncesijsku dozvolu za primanje ambalaže za koju je predviđena naknada.
Kako bi se zadovoljili nacionalni ciljevi u gospodarenju otpadom potrebno je uložiti dodatne
napore za postizanje zadanih postotaka odvojeno sakupljenog otpada iz MKO.

•

Cilj 2.3 Unaprijediti sustav gospodarenja ostalim posebnim kategorijama otpada

Za odvojeno prikupljanje tekstila, kao posebne kategorije otpada, potrebno je unaprijediti sustav
gospodarenja ovom vrstom otpada i to na način suradnje sa privatnim tvrtkama i nevladinim
udrugama koje su zainteresirane za sakupljanje tekstilnog otpada i otpadne obuće, bilo u svrhu
oporabe i recikliranja ili u svrhu doniranja. Na prostoru Općine potrebno je odrediti lokacije za
postavljanje spremnika za otpadni tekstil na kojem bi koncesionari prikupljali navedeni otpad.
Postavljanjem spremnika za prikupljanje otpadnog tekstila olakšalo bi postizanje ciljeva u
gospodarenju otpadom.
Ostale posebne kategorije otpada nisu se do sada prikupljale odvojeno od MKO. Uspostavom
reciklažnog dvorišta stanovnici Općine moći će predavati određene kategorije otpada (u koje
spadaju i posebne kategorije otpada) odvojeno od MKO. Za dostizanje ciljeva u gospodarenju
otpadom koji se tiču odvojeno prikupljenog posebnih kategorija otpada potrebno je uložiti
značajne napore u edukaciju stanovnika Općine s obzirom da se do sada nije odvojeno prikupljao
otpad.

7. PODATCI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I POSTROJENJIMA ZA
GOSPODARENJE OTPADOM

7.1 Postojeće stanje
Na području Općine ne postoje građevine i postrojenja za gospodarenje otpadom.
a.) Reciklažno dvorište
Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i
privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Tretira se kao građevina za
gospodarenje otpadom, te kao takvo mora biti predviđeno u prostornom planu i zahtjeva izradu
tehničke dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola sukladno Zakonu o gradnji i drugim
važećim propisima. Jedinica lokalne samouprave izvršava obvezu odvojenog prikupljanja
problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog
(glomaznog) komunalnog otpada na način da, među ostalim, osigura funkcioniranje jednog ili
više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području jedinica lokalne
samouprave. Pri odabiru lokacije reciklažnog dvorišta, jedinica lokalne samouprave dužna je
osigurati da prostorni razmještaj reciklažnih dvorišta, odnosno način rada mobilne jedinice
omogućava pristupačno korištenje istih svim stanovnicima područja za koje su uspostavljena
reciklažna dvorišta, odnosno mobilne jedinice.
Na području Općine ne postoje izgrađena reciklažna dvorišta (najbliže reciklažno dvorište nalazi
se u susjednom gradu Puli).
b.) Kompostana i sortirnica
Na području Općine ne postoji izgrađena kompostana niti sortirnica otpada.
c.) Odlagalište otpada
Prikupljeni otpad s područja Općine odlaže se na CGO Kaštijun.
d.) CGO
Na području Istarske županije za gospodarenje otpadom predviđen je CGO Kaštijun. Županijski
Centar za gospodarenje otpadom “Kaštijun” (CGO) projektiran je uzimajući u obzir zahtjeve
važećih hrvatskih i EU propisa, vrste i količina otpada koje gravitiraju prema centru te
aktivnostima koje se odvijaju na centru prije konačnog odlaganja. Na samom centru će se
odvijati sljedeće aktivnosti:
• prihvat, obrada sortiranog ili nesortiranog otpada;
• sakupljanje otpada koji se može ponovno uporabiti ili reciklirati, te sakupljanje i
daljnja predaja opasnog otpada sakupljenog iz komunalnog otpada;
• sakupljanje i distribucija otpada koji se može koristiti u druge svrhe;
• energetsko iskorištavanje pojedinih frakcija otpada;
• odlaganje obrađenog otpada.
Navedeni CGO je završio sa probnim radom te se očekuje puštanje u rad tijekom 2017. godine.
Tvrtka Kaštijun d.o.o. za gospodarenje otpadom osnovana je 31. siječnja 2007. godine
potpisivanjem Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog Društva. Osnivači Društva su Grad
Pula sa učešćem 51% i Istarska županija sa učešćem 49%. Osnovni zadatak društva je izgradnja i
upravljanje županijskim centrom za gospodarenje otpadom kao okosnice u uspostavi sustava
gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji. CGO “Kaštijun” sastoji se iz više tehničko
tehnoloških cjelina, te se općenito može podijeliti na tri različite cjeline:
•

Ulazno izlaznu zonu

•
•

Radnu zonu
Prostor za odlaganje

Slika 9. Zona za odlaganje otpada CGO Kaštijun
Otpad će se iz pretovarnih stanica u CGO „Kaštijun" dopremati specijalnim kamionima sa
zatvorenim kontejnerima. Istovar će se vršiti direktno kroz vrata hale u MBO postrojenje
(prihvatnu jamu) čime se onemogućava doticaj otpada s okolinom. Vrata hale se otvaraju i
zatvaraju velikom brzinom i na taj se način sprječava eventualni izlazak neugodnih mirisa. Iznad
vrata su postavljeni tzv. topovi vodene magle koji dodatno sprečavaju eventualni izlazak
neugodnih mirisa, muha i sl. Prihvatna jama ostatnog komunalnog otpada je u podtlaku, odnosno
zrak se konstantno odsisava kroz perforirani pod prihvatne jame, tako da su na taj način
eventualni neugodni mirisi konstantno pod kontrolom. Zrak koji se odsisava kroz pod prihvatne
jame sistemom kanala se upućuje u biofilter - sustav za pročišćavanje zraka.
Primljeni otpad se najprije obrađuje u postrojenju za mehaničko biološku obradu. Biološkim
procesima se iz otpada izdvaja voda, zatim se mehaničkom obradom odvajaju obnovljive
sirovine (metali) koje odlaze na recikliranje. Izdvaja se i goriva frakcija odnosno gorivo iz
otpada (GIO) ili „Solid Derived Fuel“ (SRF).

Slika 10. Shema postrojenja mehaničko biološke obrade u CGO Kaštijun

Slika 11. Prikaz koncepta MBO
Biološka obrada, odnosno, biosušenje je locirano u istoj hali kao i prostor za prihvat otpada.
Ciljevi biosušenja su:
•
•
•

stabilizacija i higijenizacija organske tvari,
uklanjanje vode,
povećanje ogrjevne vrijednosti otpada.

Postrojenje za biosušenje koristi 12 bioreaktora. To je u načelu "kompostiranje" s računalnom
kontrolom i pojačanim prozračivanjem. Proces nije zamišljen kao tradicionalni proces
kompostiranja u kojem čim veća količina organskog materijala mora biti biološki razgrađena.
Cilj je ukloniti što je moguće više vode iz otpada u što kraćem vremenu čemu pridonosi toplina
oslobođena aerobnom biorazgradnjom. To znači da biološka toplina proizvedena ovim procesom
služi za uklanjanje vlage iz materije koristeći sustav ventilacije u biorektorima. Glavni su razlozi
za isušivanje otpada sljedeći:
•
•
•
•
•

smanjenje udjela vode u materijalu (sušenje)
razgradnja bioloških komponenti za korištenje dobivene energije
suhi otpad s minimalnim udjelom organskih tvari biološki je stabilan
toplinska vrijednost suhog otpada znatno je veća od one vlažnog otpada
samo suhi otpad može biti učinkovito odvojen u različite frakcije recikliranog materijala.

Dio otpada (biorazgradiva frakcija) se nakon mehaničko biološke obrade, odlaže na
bioreaktorsko odlagalište gdje se prirodnim procesom, uz dovod vode i bez prisustva kisika,
razgrađuje i stvara bioplin. Iz dobivenog bioplina proizvodi se električna energija.

Slika 12. Shematski prikaz bioreaktorskog odlagališta otpada
Za jedno polje bioreaktorskog odlagališta vijek iskorištavanja je od 5 do 7 godina, pri čemu se u
kontroliranim uvjetima crpi bioplin kao alternativni izvor energije. Tijekom 5 do 7 godina, a
uslijed navedenog anaerobnog procesa, volumen obrađenog otpada u bioreaktorskom odlagalištu
dodatno se znatno smanjuje. Nova odlagališta biti će zaštićena propisanim zaštitnim slojevima
kako bi se zemlja, podzemne vode i okoliš u potpunosti zaštitili. Mehaničkom biološkom
obradom otpada s bioreaktorskim odlagalištem, u završnoj fazi, ostane svega 9% od ukupno
proizvedenog otpada koji trajno ostaje na lokaciji odlagališta.
7.2 Planirane građevine
O Ovim Planom predviđa se izgradnja reciklažnog dvorišta na području Općine.
Prostorno planskom dokumentacijom Općine, Prostorni plan uređenja Općine Marčana
(„Službene novine Općine Marčana“, br. 9/09.), zona predviđena u svrhu obavljanja djelatnošću
gospodarenja otpadom nalazi se u zoni gospodarske i poslovne namjene Marčanka, oznake I1.

Slika 13. Zona gospodarske proizvodne namjene „Marčanka“ (Izvor: PPUO Općine Marčana)

Slika 14. Lokacija budućeg reciklažnog dvorišta proizvodne namjene „Marčanka“ (Izvor:
www.dgu.hr)
U sklopu zone gospodarske i poslovne namjene Marčanka planira se i izgradnja plohe na koju će
stanovnici Općine moći predavati manje količine vlastitog građevinskog otpada. Privremeno
skladišteni građevinski otpad od stanovnika Općine povremeno će se odvoziti i zbrinjavati u
reciklažnom dvorištu za građevinski otpad izvan područja Općine.
Za potrebe Općine će se u sklopu zone gospodarske i poslovne namjene Marčanka izgraditi
postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenih vrsta otpada kao što su papir, plastika i staklo,
koji će se kasnije prodavati kao sirovina što će, osim financijskog profita, pridonijeti otvaranju
novih radnih mjesta.
U sklopu zone gospodarske i poslovne namjene Marčanka omogućit će se prijam i primarno
usitnjavanje manjih količina zelenog otpada koji će dovoziti stanovnici Općine. Usitnjeni zeleni
otpad prevozit će se i zbrinjavati u kompostani izvan područja Općine.
Radno vrijeme reciklažnog dvorišta prilagodit će se korisnicima na način da bude i u jutarnjim i
popodnevnim satima, prema rasporedu koji će biti izvješen na ulazu u prostor koji će se odrediti
kao lokacija reciklažnog dvorišta. Predaju otpada imat će pravo samo fizičke osobe s područja
Općine i to uz predočenje osobne iskaznice. O zaprimljenom otpadu voditi će se zakonom
predviđena dokumentacija.
Do izgradnje reciklažnog dvorišta potrebno je nabaviti mobilno reciklažno dvorište kako bi se
svim stanovnicima (stalnim i privremenim) omogućilo izdvajanje posebnih kategorija otpada iz
komunalnog otpada, posebice problematičnog otpada.

8. ORGANIZACIJSKI ASPEKTI GOSPODARENJA OTPADOM
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je nadležno za rješavanje o zahtjevima za dozvolu za
gospodarenje otpadom koji se odnose na opasni otpad te za termičku obradu otpada, rješava o
zahtjevu za izdavanje suglasnosti za sklapanje ugovora s FZOEU-om za pružanje usluge obrade
određene posebne kategorije otpada, vođenje očevidnika obavljanja djelatnosti iz gospodarenja
otpadom te očevidnika uvoznika i izvoznika otpada te očevidnika laboratorija, nusproizvoda i
ukidanja statusa otpada, rješava o zahtjevu za izvoz odnosno uvoz otpada, izdaje odobrenje za
rad organizacije, provodi nadzor (inspekcijski i upravni).
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je nadležan za obračun i naplatu propisanih
naknada, vođenje Registra gospodarenja posebnim kategorijama otpada, financiranje i
sufinanciranje projekata u području gospodarenja otpadom, upravljanje sustavom sakupljanja i
obrade određenih posebnih kategorija otpada te rješavanjem o zahtjevu za samostalno
ispunjavanje pojedinačnog cilja za određenu posebnu kategoriju otpada.
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu je nadležna za razvoj i vođenje informacijskog sustava
gospodarenja otpadom, izradu propisanih izvješća o gospodarenju otpadom, razvoj i vođenje
Registra djelatnosti gospodarenja otpadom i Elektroničkog očevidnika o nastanku i tijeku otpada
(e-ONTO).
JLS dužna je na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera gospodarenja
otpadom. Više JLS mogu sporazumno osigurati zajedničku provedbu mjera gospodarenja
otpadom. JLS nadležne su za osiguravanje javne usluge prikupljanja komunalnog otpada,
uspostavu reciklažnih dvorišta te provedbu mjera sprječavanja odbacivanja otpada u okoliš kao i
uklanjanje u okoliš odbačenog otpada, davanje suglasnosti za akciju prikupljanja otpada,
provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti te provedbu obveza propisanih Planom
gospodarenja RH kao i ostalim obvezama propisanim Zakonom.
Trgovačka društva u javnom vlasništvu JLS obavljaju usluge sakupljanja, odnosno obrade
određene posebne kategorije otpada, pružanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog otpada. Upravljaju radom CGO, sortirnice, reciklažnog centra. Općina je
suvlasnik komunalne tvrtke Pula Herculanea d.o.o. koja pruža javnu uslugu prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada. Isto tako Općina koristi i usluge CGO
Kaštijun čiji su osnivač Grad Pula i Istarska županija. Također, Općina je u vlasništvu tvrtke
Mandalena d.o.o. koja će uz komunalne djelatnosti koje već obavlja, prikupljati odvojene
kategorije otpada (papir i karton, staklo, plastiku, metale, tekstil i glomazni otpad) te upravljati
budućim izgrađenim reciklažnim dvorištem.
Trgovačka društva u privatnom vlasništvu (pravne osobe i fizičke osobe – obrtnici koje obavljaju
neku od djelatnosti gospodarenja otpadom) mogu biti uključeni u gospodarenje otpadom
obavljanjem djelatnosti prijevoza otpada, posredovanja u gospodarenju otpadom, trgovanja
otpadom, sakupljanja otpadom, oporabe otpada, zbrinjavanja otpada, druge obrade otpada, te
izvoz i uvoz otpada, provedbu akcija prikupljanja otpada, pružanje javne usluge prikupljanja
komunalnog otpada i obavljanje poslova laboratorija.
Komunalno redarstvo JLS je nadležno za provedbu mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja
otpada u okoliš i za uklanjanje tako odbačenog otpada, pri čemu je za utvrđivanje činjeničnog
stanja u vezi s odbačenim otpadom ovlašteno zatražiti nalog suda i asistenciju djelatnika
ministarstva unutarnjih poslova.

9. MJERE ZA PROVEDBU PLANA
Ovim poglavljem opisane su mjere kojima se planira postići zadovoljenje zakonski propisanih
ciljeva u gospodarenju otpadom do 2022. godine. Za provedbu svih mjera zadužena je Općina u
suradnji s komunalnom tvrtkom Pula Herculanea d.o.o.
9.1 Mjere za unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom
(a.) Za ostvarenje Cilja 1.1. Smanjenje ukupne količina proizvedenog komunalnog otpada
za 5% u odnosu na ukupno proizvedenu količinu komunalnog u 2015. godini potrebno je
provesti mjere kojima bi se spriječio nastanak komunalnog otpada na području Općine.
Tablica 16. Mjere za ostvarenje Cilja 1.1. Smanjenje ukupne količina proizvedenog komunalnog
otpada za 5% u odnosu na ukupno proizvedenu količinu komunalnog u 2015. godini
Br.

Mjera

Opis

Nositelji

Rok

• Podjela kućnih kompostera
te enzima za ubrzanje
procesa kompostiranja,

1.

Kućno
kompostiranje

• Edukacija stanovnika
Općine putem radionica i
izrade informativnih
materijala.

Općina,
Mandalena
2018.
godina,
d.o.o.,
Pula
kontinuirano
Herculanea
d.o.o., FZOEU

• Podjela enzima za ubrzanje
procesa kompostiranja
stanovnicima Općine koji
vrše kompostiranje u
svojim domovima.

2.

Zelena
javna nabava za
ustanove i tijela
javne vlasti

• Kupnja proizvoda koji se
mogu reciklirati,
izbjegavati proizvode u
jednokratnoj ambalaži,
kupovati proizvode u
povratnoj ambalaži ili
kupovati proizvode u
većim pakiranjima –
koncentrati,

Općina

Kontinuirano

Općina

Kontinuirano

• Za ustanove/tvrtke koje
kupuju vodu poticati
kupovinu aparata za vodu
(izmjena plastičnih boca s
vodom).
Općinski

• Poticanje djelatnosti

3.

poticaji

prerade odbačenog
namještaja.
• Poticanje otvaranja
centara za ponovnu
uporabu.
• Organiziranje dana
razmjene dobara u cilju
poticanja ponovnog
korištenja proizvoda.
• Motiviranje organizatora
događaja koji zakupljuju
javne površine na
korištenje biorazgradivih
materijala (čaše, tanjuri i
sl.).
• Poticanje vlasnika
ugostiteljskih objekata na
uporabu staklene i
papirnate ambalaže.
• Organiziranje dijeljenja
platnenih vrećica.

• Educiranje stanovništva o
mogućim načinima
izbjegavanja nastanka
otpada i/ili njegovog
mogućeg smanjenja (npr.
obostrano kopiranje i
printanje).

4.

Edukacija
stanovništva

• Educiranje vlasnika
restorana i ugostiteljskih
objekata o načinima
smanjenja nastanka
otpada.
• Poticanje stanovništva na
kupnju proizvoda koji se
mogu reciklirati,
izbjegavati proizvode u
jednokratnoj ambalaži,
kupovati proizvode u
povratnoj ambalaži ili

Općina,
Mandalena
d.o.o.,
Pula Kontinuirano
Herculanea
d.o.o., FZOEU

kupovati proizvode u
većim pakiranjima –
koncentrati.
• Stimuliranje kupovine
ekološki prihvatljivijih
proizvoda.

5.

6.

Cjenik
javne usluge
prikupljanja
miješanog
komunalnog
otpada

Plan
sprječavanja
nastanka otpada

• Revidirati postojeći cjenik
javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog
otpada na način da se
korisnika javne usluge
dodatno potiče na
smanjenje ukupne količine
otpada.
•

Popust na cijenu odvoza
MKO ukoliko se korisnik
usluge obveže na kućno
kompostiranje.

•

Ostale mjere definirane
Planom sprječavanja
nastanka otpada u PGORH
(Poglavlje 9. )

Pula
Herculanea
d.o.o.

Općina,
RH

2018.

Kontinuiran
o

Cilj Okvirne direktive o otpadu (2008/98/EC) stavlja naglasak na sprječavanje nastajanja otpada
kao prvu točku u hijerarhiji gospodarenja otpadom. Sukladno navedenoj direktivi, PGORH
također predviđa mjere sprječavanja nastajanja otpada.
Prihvaćanjem navedenih mjera planira se postići smanjenje proizvodnje komunalnog otpada.
Ciljna vrijednost smanjenja proizvodnje komunalnog otpada do 2022. godine određena je s 5%tnim smanjenjem ukupnih količina proizvedenog komunalnog otpada u odnosu na 2015. godinu.
Kao najbitnija mjera smanjenja ukupnih količina otpada, osim edukacije stanovništva, smatra se
poticanje stanovnika Općine na kućno kompostiranje putem spremnika-kompostera ili na svojim
privatnim površinama (vrtovima). Općina bi svojim stanovnicima, u vidu poticanja kućnog
kompostiranja, organizirala podjelu enzima kojima bi se procesi kompostiranja značajno ubrzali.
Općina može određenim zakonskim aktima odrediti poticaje kojima je konačni cilj smanjenje
količina nastanka komunalnog otpada na području Općine. Za ustanove i tijela javne vlasti
potrebno je uvesti koncept „zelene javne nabave“ koja se opisuje kao postupak pri kojem
ustanove i javna tijela nastoje naručivati robu, usluge i radove koji tijekom svojeg životnog
ciklusa imaju manji štetni učinak na okoliš od robe, usluga i radova s istom osnovnom funkcijom
koje bi inače naručili. Također, Općina će organizirati dane razmjene dobara u cilju poticanja
ponovnog korištenja proizvoda, odnosno smanjenja nastanka komunalnog otpada. Općinski
poticaji vezani uz određene djelatnosti odnosit će se na poticanje djelatnosti prerade odbačenog
namještaja, ali i poticanje otvaranja centara za ponovnu uporabu.

Revizijom postojećeg cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada potrebno
je poticati stanovništvo Općine na smanjenje proizvodnje komunalnog otpada. U cilju motivacije
stanovnika na smanjenje proizvodnje komunalnog otpada cjenikom komunalne tvrtke Pula
Herculanea d.o.o. odredit će se financijske pogodnosti za odvoz MKO ukoliko se korisnici
usluge obvežu na kućno kompostiranje, tj. da se u njihovom MKO neće nalaziti biootpad.
Kontrolu (ne)prisutnosti biootpada unutar MKO vršili bi komunalni redari i radnici komunalne
tvrtke.
U sklopu zone gospodarske i poslovne namjene Marčanka moguće je uspostaviti skladište starog
namještaja koji ima uporabnu vrijednost, gdje bi svatko bez naknade mogao preuzeti namještaj.
Time bi se također smanjile količine nastalog glomaznog otpada i zadovoljili ciljevi sprječavanja
nastanka otpada.
Indikatori uspješnosti provedbe Plana gospodarenja otpadom Općine za cilj smanjenja ukupne
količine proizvedenog komunalnog otpada odnosile bi se na:
• broj podijeljenih kompostera na području Općine,
• broj održanih edukacija o gospodarenju otpadom na području Općine s brojem
stanovnika Općine koji su prisustvovali edukaciji,
• podatci o količini proizvedene otpadne ambalaže na području Općine,
• broj korisnika Općinskih poticaja,
• godišnje evidencije o količinama proizvedenog otpada na području Općine,
• evidenciju potrebnog broja mjesečnih odvoza MKO po domaćinstvu.
(b.) Za ostvarenje Cilja 1.2. Odvojeno prikupiti 60% komunalnog otpada (prvenstveno
papir, karton, staklo, plastika, metal, biootpad i dr.) u predstojećem planskom
razdoblju potrebno je nastaviti s aktivnostima unaprjeđenja već postojećeg sustava odvojenog
prikupljanja otpada iz komunalnog otpada, prvenstveno kroz razvoj infrastrukture i nabavu
opreme, edukaciju i informiranje svih dionika sustava te revizijom sustava naplate javne usluge
prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na način da se usluga prikupljanja i
obrade naplaćuje po količini predanog otpada.
Tablica 17. Mjere za ostvarenje Cilja 1.2. Odvojeno prikupiti 60% komunalnog otpada
Br.

Mjera

Opis

Nositelji

Rok

• Nabava
novih
spremnika/vrećica
za
sustav
odvojeno
prikupljanja otpada,

1.

Uspostava
odvojenog
prikupljanja
otpada pomoću
vlastite
komunalne tvrtke
Mandalena d.o.o.

• Izgradnja ograđenih
područja
za
smještaj
spremnika za odvojeno
prikupljanje otpada (ekobox)
• Nabava novih vozila
za odvojeno prikupljanje
otpada,
• Pribavljanje
sve
potrebne dokumentacije za

Općina,
Mandalena
d.o.o.,
FZOEU

2017. godina,
kontinuirano

uspostavu
odvojenog
otpada,

sustava
prikupljanja

• Nabava i postavljanje
spremnika za prikupljanje
otpadnog tekstila,
• Nabava i postavljanje
spremnika za odvojeno
prikupljanje otpada na
području morskih luka.

2.

Reciklažno
dvorište

• Pribavljanje
dokumentacije, izgradnja i
opremanje reciklažnog
dvorišta.

Općina,
Mandalena
d.o.o.,
FZOEU

2018.

3.

Mobilno
reciklažno
dvorište

• Omogućiti građanima
korištenje mobilnog
reciklažnog dvorišta.

Općina,
Mandalena
d.o.o., FZOEU

2018.

• Urediti prostor u
sklopu zone gospodarske i
poslovne namjene
Marčanka za prijam
manjih količina
građevinskog otpada od
građana.

Općina,
Mandalena
d.o.o., FZOEU

2019.

Općina,
Mandalena
d.o.o., FZOEU

2019.

Općina,
Mandalena

2018.

4.

5.

Prostor za prijam
manjih količina
građevinskog
otpada
od
građana i njegov
prijevoz
do
reciklažnog
dvorišta
za
građevinski otpad

Prostor i oprema
za
prijam,
primarnu obradu i
prijevoz zelenog
otpada
do
kompostane

• Prijevoz građevinskog
otpada u reciklažno
dvorište izvan područja
Općine.
• Urediti prostor u
sklopu zone gospodarske i
poslovne namjene
Marčanka i nabaviti
opremu za prijam i
primarnu obradu
(usitnjavnje) manjih
količina zelenog otpada od
građana.
• Prijevoz zelenog
otpada u kompostanu izvan
područja Općine.

6.

Prostrojenje
sortiranje

za
i

• Nabaviti opremu i u
sklopu zone gospodarske i

konfekcioniranje
odvojeno
prikupljenih
korisnih
kategorija otpada

poslovne namjene
Marčanka ugraditi
postrojenje za sortiranje
odvojeno prikupljenih
vrsta otpada (papir,
plastika, staklo i sl.) i
njihovo konfekcioniranje
za daljnji plasman kao
sirovine.

d.o.o., FZOEU

• Prodaja korisnih
kategorija otpada.
• Edukacija
stanovništva o mogućnosti
predaje otpada u
(mobilnom) reciklažnom
dvorištu te odvajanju
otpada na kućnom pragu.
7.

Edukacija

• Edukacija turističkih
posjetitelja o načinu
gospodarenja otpadom na
području Općine.

Općina,
Mandalena
d.o.o.,
Pula
Herculanea
d.o.o.,
FZOEU,
Turistička
zajednica

Kontinuirano

• Revidirati postojeći
cjenik javne usluge
prikupljanja miješanog
komunalnog otpada na
način da se korisnika javne
usluge potiče na odvajanje
otpada

8.

Cjenik javne
usluge
prikupljanja
miješanog
komunalnog
otpada

• Revidirati postojeći
cjenik javne usluge
prikupljanja miješanog
komunalnog otpada na
način da se odrede sankcije
u vidu financijskih
opterećenja za one
stanovnike Općine koji
propisno ne odvajaju otpad
(ukoliko se u sklopu MKO
nalazi problematičan

Pula
Herculanea
d.o.o

2017.

otpad). Također, moguće
je odrediti i sustav nagrade
za one stanovnike koji
propisno odvajaju otpad.
• Revidirati postojeću
Odluku o komunalnom
redu, posebno u djelu koji
se tiče otpada.

9.

Komunalno
redarstvo

• Sezonski zapošljavati
komunalne izvidnike koji
bi nadgledali postupanje s
otpadom na terenu.

Općina

2017., kontinuirano

Općina

2018, kontinuirano

• Nadgledati postupanje
s komunalnim otpadom na
području Općine od strane
komunalnih redara /
izvidnika.

10.

Turistički otpad

• Urediti zone za
odvojeno prikupljanje
otpada namijenjene
lokacijama koje su pod
intenzivnim turističkim
opterećenjem
• Komunalna tvrtka
mora voditi detaljne
evidencije o vrstama i
količinama odvojeno
prikupljenog komunalnog
otpada.

11.

Vođenje detaljne
evidencije
o
vrstama
i
količinama
odvojeno
prikupljenog
komunalnog
otpada

• Komunalna tvrtka
mora na godišnjoj razini
izvršiti prijavu
komunalnog otpada u
Registar onečišćavanja
okoliša.

Općina,
Mandalena
d.o.o.,
Pula Kontinuirano
Herculanea
d.o.o., HAOP

• Komunalna tvrtka
mora izraditi analizu
sastava MKO koji potječe
s područja Općine.
• Čipiranje spremnika
za miješani komunalni
otpad

Općina će putem tvrtke Mandalena d.o.o. (koju će upisati u Očevidnik prijevoznika otpada) te u
suradnji s komunalnom tvrtkom Pula Herculanea d.o.o. postupno uspostaviti odvojeno
sakupljanje otpada sistemom „od vrata do vrata“ kojim će stanovnici Općine izdvajati korisne

komponente MKO na svom kućnom pragu. Općina je trenutno u postupku nabavke vozila za
prikupljanje otpada (kamion smećar) za vlastitu komunalnu tvrtku Mandalena d.o.o. u vrijednosti
od 530.000,00 kn (bez PDV-a). Ukoliko se ukaže potreba za tim, Općina će pristupiti nabavci
novih komunalnih vozila kako bi zadovoljila planirane ciljeve u gospodarenju otpadom. Nakon
obavljene nabavke vozila te same registracije vozila tvrtka Mandalena d.o.o. će se upisati u
Očevidnik prijevoznika otpada. Za uspostavu cjelovitog sustava odvojenog prikupljanja otpada
principom „od vrata do vrata“ potrebno će biti uložiti značajna materijalna sredstva za nabavku
spremnika, vrećica, vozila i edukativnih materijala koji bi omogućili funkcioniranje sustava.
Općina može na svom području, po potrebi, organizirati provođenje javne usluge prikupljanja
MKO i putem vlastite komunalne tvrtke Mandalena d.o.o., što će zahtijevati dodatna sredstva za
nabavu komunalne opreme koja omogućuje takvu uslugu.
Do uspostave funkcioniranja odvojenog prikupljanja otpada sistemom „od vrata do vrata“
Općina može pokrenuti nabavku spremnika za odvojeno prikupljanje otpada putem eko-otoka.
Nakon određivanja lokacije planiranih zelenih otoka bit će potrebno te iste lokacije urediti,
odnosno izvršiti betoniranje podloge, ograditi prostor, postaviti ulazna vrata s pristupom
omogućenim samo stanovnicima Općine, natkriti prostor… U starim zbijenim centralnim
dijelovima naselja planira se postavljanje (polu)podzemnih spremnika za odvajanje otpada radi
očuvanja krajobraznih vizura područja. Također, u sklopu morskih luka (područja kojima
upravlja Lučka uprava Pula) potrebno je odrediti ograđenu lokaciju sa zelenim otocima za
odvojenu predaju otpada za korisnike vezova, a posebice za odvojenu predaju opasnog otpada
(otpadna ulja, akumulatori…). Za rješavanje problematike otpada s plovila, osim ograđenih
prostora, ostavlja se mogućnost izgradnje plutajućih zelenih otoka na pontonima. Na područjima
koja su intenzivno turistički posjećena (posebice plaže) potrebno je u sezonskom dijelu godine
odrediti dodatne zone za prikupljanje otpada koji potječe od turista.
Za vlasnike zgrada izvan građevinskih područja na mjestima koja nisu dostupna ili su
teško dostupna specijalnim komunalnim vozilima za odvoz MKO, odnosno drugih kategorija
otpada, neće se uspostavljati odvojeno prikupljanje otpada sistemom „od vrata do vrata“ već će
se u zonama koncentracije takvih zgrada (okolica Kavrana, Pavičini, Duge uvale i Peruški)
nastaviti koristiti postojeće lokacije dostupne specijalnim komunalnim vozilima, koje će uz
posude za MKO biti opremljene i spremnicima za odvojeno prikupljanje otpada putem ekootoka.
Revizija cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, od strane tvrtke Pula
Herculanea d.o.o., koji potiče stanovnike Općine na odvajanje otpada također predstavlja mjeru
za dostizanje propisanih ciljeva. Ciljne izmjene cjenika odnosile bi se na poticanje odvojenog
sakupljanja otpada te na sankcioniranje onih stanovnika Općine koji odlažu problematičan otpad
zajedno s MKO. Ova mjera će se detaljnije urediti i provesti nakon što se na razini RH donese i
stupi na snagu Uredba kojom se uređuje gospodarenje komunalnim otpadom. Donošenjem
spomenute Uredbe potrebno je također revidirati Odluku o komunalnom redu Općine u segmentu
gospodarenja otpadom.
Postojeću Odluku o komunalnom redu Općine potrebno je revidirati i uskladiti sa Zakonom kao i
sa budućom Uredbom o komunalnom otpadu.
Odlukom o komunalnom redu treba nanovo urediti članke koje govore o:
• definicijama pojmova (komunalni otpad, građevni otpad, krupni (glomazni) otpad,
opasan otpad, itd.),
• zabrani miješanja različitih vrsta otpada u posude za komunalni otpad,
• zbrinjavanju građevnog otpada,
• zabrani odbacivanja otpada u okoliš,
• zabrani spaljivanja otpada u okolišu (uključujući i biljni otpad),
• zabrani odlaganja glomaznog i biljnog otpada na javnim površinama,
• kaznene odredbe u slučaju nepropisnog postupanja sa otpadom,

•
•

kaznene odredbe za neodvajanje posebne kategorije otpada i problematičnog otpada iz
komunalnog otpada,
ovlastima osobe koja je zadužena za kontrolu (komunalni redar).

Općina će za dostizanje ciljeva u gospodarenju otpadom uspostaviti službu komunalnog
redarstva koja će, između ostalog, nadgledati gospodarenje otpadom na području Općine.
Komunalni redari svojim djelovanjem na terenu trebaju educirati građane o bitnim stavkama
gospodarenja otpadom te na taj način realizirati ciljeve u gospodarenju otpadom. Radi
olakšavanja rada komunalnog redarstva Općina može sezonski zapošljavati komunalne izvidnike
koji bi eventualne nepravilnosti u gospodarenju otpadom prijavljivali komunalnom redarstvu.
Nadalje, Općina mora pokrenuti postupak izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta. Općina
može za uspostavu funkcioniranja reciklažnog dvorišta surađivati s ostalim susjednim JLS.
Trenutno se najbliže reciklažno dvorište nalazi u gradu Puli što ne predstavlja zadovoljavajuću
udaljenost reciklažnog dvorišta od stanovnika Općine. Novoizgrađenim reciklažnim dvorištem
upravljala bi Općina putem tvrtke Mandalena d.o.o. Uspostavom reciklažnog dvorišta stanovnici
Općine moći će na tom prostoru predavati i ostale kategorije otpada koje su zakonski predviđene
za predaju te su navedene u Prilogu 1. ovog Plana. Kao dodatne mjere za odvojeno prikupljanje
otpada s područja Općine potrebno je u sklopu reciklažnog dvorišta ishoditi koncesijsku dozvolu
za primanje ambalaže za koju je predviđena naknada. Kako se na području Općine ne planira
izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad, Općina će u sklopu zone gospodarske i
poslovne namjene Marčanka urediti plohe i/ili spremnike za prijam manjih količina
građevinskog otpada građana koji će se tu privremeno skladištiti i povremeno prevoziti u
reciklažno dvorište za građevinski otpad na području druge JLS s kojom će Općina urediti
međusobne odnose. U sklopu zone gospodarske i poslovne namjene Marčanka Općina će
pristupiti nabavi sjeckalice za granje i vrtni otpad s ciljem usitnjavanja zelenog otpada. Usitnjeni
otpad bi se kraće vrijeme privremeno skladištio do prijevoza u kompostanu izvan područja
Općine. U sklopu zone gospodarske i poslovne namjene Marčanka izgradit će se postrojenje za
sortitranje i konfekcioniranje korisnih kategorija otpada (papir, plastika, staklo i sl.), u prvom
redu onih kategorija otpada koje će Mandalena d.o.o. prikupljati na području Općine. Do
izgradnje reciklažnog dvorišta (ali po potrebi i kasnije) na prostoru Općine osigurat će se
funkcija mobilnog reciklažnog dvorišta.
Jedna od bitnijih stavki ovakvog sustava, ako ne i najbitnija, je edukacija stanovnika Općine o
odvojenom prikupljanu otpada principom „od vrata do vrata“ te u (mobilnom) reciklažnom
dvorištu. Na području Općine potrebno je turiste informirati gdje i kako mogu odlagati i
razvrstavati koristan otpad u obliku tiskanih materijala na više jezika - letaka i obavijesti na
internet stranicama Općine i Turističke zajednice. U suradnji s Turističkom zajednicom Općine
potrebno je poticati iznajmljivače turističkih postelja na nabavu spremnika za odvajanje otpada u
apartmanima i kućama za odmor kako bi turisti također mogli sudjelovati u izdvajanju
komponenti iz MKO. Također, moguće je provedba sufinanciranja od strane Općine za
iznajmljivače turističkih smještaja u svrhu dobivanje eko certifikata i oznaka za svoje djelatnosti.
Za dostizanje planiranih ciljeva odvojeno sakupljenog otpada potrebno je, između ostalog, voditi
točnu evidenciju o količinama i vrstama prikupljenog otpada s područja Općine te takve podatke
godišnje prijavljivati u Registar onečišćavanja okoliša. Komunalna tvrtka izraditi će analizu
MKO koji potječe s područja Općine kako bi se dobio uvid u točan sastav MKO temeljem kojeg
se mogu procijeniti količine proizvedenog biootpada. Također, Općina će u cilju vođenje točne
evidencije o broju odvoza MKO (u suradnji s komunalnom tvrtkom) morati uspostaviti sustav
elektroničke evidencije odvoza otpada (čipiranje spremnika za MKO ili označavanje barkodom).
Indikatori uspješnosti provedbe Plana gospodarenja otpadom Općine za cilj odvojeno
prikupljenog komunalnog otpada odnosile bi se na:
• praćenje sastava otpada na zelenim otocima,

•
•
•
•
•
•

praćenje godišnjih količina odvojeno prikupljenog otpada putem zelenih otoka,
praćenje godišnje evidencije količina predanog otpada u mobilnom reciklažnom
dvorištu,
broj održanih edukacija o gospodarenju otpadom na području Općine s brojem
stanovnika Općine koji su prisustvovali edukaciji,
broj održanih akcija prikupljanja otpada i količine prikupljenog otpada,
praćenje rada službe komunalnog redarstva u pogledu gospodarenja otpadom na
prostoru Općine,
evidenciju potrebnog broja mjesečnih odvoza MKO po domaćinstvu.

(c.) Za ostvarenje Cilja 1.3. Odvojeno prikupiti 40% biootpada iz komunalnog otpada
potrebno je provesti mjere u nastavku.
Prethodno spomenutim mjerama za cilj smanjenja nastanka komunalnog otpada poticat će se
stanovništvo na kućno kompostiranje na privatnim površinama ili pomoću spremnikakompostera. Općina će u suradnji s komunalnom tvrtkom uspostaviti sustav odvojenog
prikupljanja biootpada putem spremnika za biootpad. Ukoliko se tijekom planskog perioda uvidi
mogućnost uspostave prikupljanja biootpada putem komunalne tvrtke Mandalena d.o.o., takav će
se sustav i organizirati.
Za uspostavu novog sustava odvojenog prikupljanja biootpada potrebno je uložiti značajna
materijalna sredstva u nabavku spremnika, vozila i edukativnih materijala koji se tiču odvajanja
biootpada, organizirati plan odvoza biootpada, ali i predvidjeti određeni vremenski period u
kojem bi se gospodarenje biootpadom kvalitetno uredilo. Spremnici za biootpad bit će
podijeljeni svakom domaćinstvu pojedinačno ili će se koristiti zajednički spremnici za biootpad
namijenjeni za više domaćinstava na lokacijama koje su prikladne za takve spremnike.
Što se tiče biorazgradivog otpada, njegov udio u MKO će se ubuduće smanjivati jer će se na
području Općine poticati kućno kompostiranje, a predajom otpada u CGO odlaganje biootpada
će se u potpunosti izbjeći.
Komunalna tvrtka izradit će analizu MKO koji potječe s područja Općine kako bi se dobio uvid u
točan sastav MKO temeljem kojeg se mogu procijeniti količine otpada koji se kompostira.
Indikatori uspješnosti provedbe Plana gospodarenja otpadom Općine za cilj odvojeno
prikupljenog biootpada odnosit će se na količine odvojeno prikupljenog biootpada te na analizu
sastava MKO s područja Općine.
(d.) Za ostvarenje Cilja 1.4. Odložiti manje od 25% komunalnog otpada potrebno je
provesti sve prethodno predložene mjere za dostizanje ciljeva u gospodarenju otpadom.
Provođenjem svih mjera za dostizanje ostalih ciljeva u gospodarenju otpadom na prostoru
Općine posljedično će se ostvariti i mjera za odlaganje manje od 25% proizvedenog komunalnog
otpada.
Praćenje udjela biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu potrebno je kao mjera
za smanjenje količina odloženog komunalnog otpada. Mjera uključuje redovite analize sastava
miješanog komunalnom otpadu s područja Općine od strane komunalne tvrtke Pula Herculanea
d.o.o. za potrebe praćenja ciljeva i određivanja udjela biorazgradive komponente u otpadu.
Za potrebe zadovoljenja cilja odlaganja manje od 25% proizvedenog komunalnog otpada bit će
potrebno uzeti u obzir i CGO Kaštijun, odnosno MBO tehnologiju obrade komunalnog otpada
kojom se planira na odlagalište odložiti samo 15% nastalog komunalnog otpada.
Indikatori uspješnosti provedbe Plana gospodarenja otpadom Općine za cilj smanjenja odloženog
komunalnog otpada odnosile bi se na:
• ukupne godišnje količine odvojeno prikupljenog otpada na području Općine,

•
•

ukupne godišnje količine otpada s područja Općine koje se obrađuju u CGO
Kaštijun,
analizu MKO s područja Općine kako bi se pratile količina otpada koji se kućno
kompostira.

9.2 Mjere za unaprjeđenje sustava gospodarenja građevnim otpadom
Cilj u gospodarenju otpadom koji se tiče građevnog otpada nalaže do 2022. godine odvojeno
prikupiti 75% mase proizvedenog građevnog otpada.
Na prostoru Općine neće se graditi reciklažno dvorište za građevni otpad već će se u sklopu zone
gospodarske i poslovne namjene Marčanka urediti plohe i/ili postaviti spremnici za privremeno
skladištenje građevnog otpada na kojem će stanovnici Općine predavati manje količine
građevnog otpada. Građevni otpad preuzimat će komunalna tvrtka Mandalena d.o.o. te će taj isti
otpad odvoziti na lokaciju reciklažnog dvorišta za građevni otpad ili odlagati na odlagalištu za
građevni otpad.
Indikatori za uspješnost provedbe mjera prikupljanja građevinskog otpada od građana odnosile bi
se na evidenciju prikupljenih godišnjih količina te vrste otpada.

9.3 Mjere za unaprjeđenje sustava gospodarenja ostalim kategorijama otpada
Za unaprjeđenje gospodarenja ostalim kategorijama otpada potrebno je vršiti konstantnu
edukaciju stanovnika Općine kako bi ih se informiralo o mogućnostima odvajanja otpada na
kućnom pragu i reciklažnom dvorištu.
Za otpadni tekstil potrebno je odrediti lokacije za postavljanje spremnika namijenjenih
prikupljanju otpadnog tekstila te surađivati s koncesionarima koji prikupljaju tu vrstu otpada.
Otpadni brodovi i morski otpad smatraju se posebnom kategorijom otpada, ali sustav
gospodarenja otpadnim brodovima i morskim otpadom nije uspostavljen. Trenutno ne postoje
službeni podaci niti procjene vezano za količine ovih vrsta otpada. Iz tog razloga potrebno je
razviti metodologiju praćenja podataka o morskom otpadu. Navedeno je predviđeno Planom
provedbe monitoringa Jadrana. Plan provedbe monitoringa Jadrana je u pripremi temeljem
obveze iz Odluke o donošenju Akcijskog programa Strategije upravljanja morskim okolišem i
obalnim područjem: Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora
(NN 153/14.). Nakon što se razvije metodologija praćenja podataka Planom provedbe
monitoringa Jadrana moći će se detaljno urediti postupanje s morskim otpadom kao posebnom
kategorijom otpada.
Sav problematičan otpad stanovnici Općine moći će predavati u reciklažnom dvorištu ili na
mjestu kupnje proizvoda od kojeg nastaje opasan otpad sukladno zakonskim propisima, dok će
ostale komponente MKO odvajati putem zelenih otoka i na kućnom pragu.
Opasan otpad koji nastaje određenom proizvodnom djelatnošću potrebno je propisno privremeno
skladištiti do predaje takvog otpada ovlaštenoj osobi uz ispunjavanje prateće dokumentacije. U
svrhu nadzora predaje proizvodnom otpada komunalno redarstvo može tražiti uvid u
dokumentaciju za gospodarenje otpadom u gospodarskim subjektima (prateći listovi i ONTO
očevidnici).
Indikatori za uspješnost provedbe mjera prikupljanja ostalih posebnih kategorija otpada od
građana odnosile bi se na evidenciju prikupljenih godišnjih količina tih vrsta otpada.

9.4 Mjere sanacije lokacija onečišćenih otpadom
Na području Općine postoji 24 zabilježenih lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš,
tzv. divlja odlagališta otpada, koje je potrebno sanirati u što kraćem mogućem roku. Ukoliko
dođe do pojave novih divljih odlagališta potrebno je ista u što kraćem roku sanirati.

Predložene mjere za postupanje ukoliko se na području Općine pojave lokacije na kojima je
otpad nepropisno odbačen u okoliš dane su u nastavku:
1. Ukoliko dođe do nastanka divljeg odlagališta, izvršiti detaljan pregled istog, ograditi ga i
onemogućiti daljnji pristup koji bi onemogućio daljnje odlaganje na isti, razvrstati otpad
na njemu (odvojiti otpad koji se može reciklirati, odvojiti komunalni od građevnog
otpada) i pristupiti sanaciji.
2. Nadzirati lokaciju divljeg odlagališta otpada.
3. Nadgledati prostor Općine od strane komunalnog redarstva s ciljem uočavanja
nepropisno odbačenog otpada.
4. Naplaćivanje kazni za odlaganje otpada na za to nepredviđenom mjestu.
5. Uspostava telefona na koji se mogu dojaviti nepravilnosti ili prijaviti počinitelje koji
nezakonito postupaju s otpadom.
Na internetskim stranicama Općine potrebno je objaviti, ali i uspostaviti, besplatne telefonske
brojeve na koje stanovnici Općine mogu prijaviti nepropisno odbačen otpad u okoliš.
Svake godine će se u suradnji s turističkom zajednicom, školama, vrtićima, udrugama i
komunalnim društvom organizirati čišćenje okoliša od nepropisno odloženog otpada u okoliš kao
i edukacije o štetnosti otpada koji je na taj način odbačen u okoliš.
Indikatori za uspješnost provedbe mjera sanacije lokacija onečišćenih otpadom odnosit će se na
status sanacije spomenutih divljih odlagališta otpada kao i na financijske troškove Općine
uložene u procese sanacije.

9.5 Mjere za provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti
U svrhu ostvarivanje cilja 3. Kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti
potrebno je provesti mjere u nastavku s naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, povećanja
odvojenog prikupljanja otpada i ponovne uporabe te sprječavanje odlaganja problematičnog
otpada u miješani komunalni otpad.
Za uspostavu održivog gospodarenja otpadom na području Općine sukladno PGORH potrebno je
značajne napore uložiti u edukaciju stanovnika Općine, ali i svih ostalih sudionika u
gospodarenju otpadom. Bez provedbe kvalitetnih izobrazno-informativnih programa neće biti
moguće dostići ciljeve u gospodarenju otpadom koji su propisani do 2022. godine.
JLS je dužna o svom trošku, na odgovarajući način osigurati godišnje provedbu izobraznoinformativnih aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom na svojem području, a osobito javne
tribine, informativne publikacije o gospodarenju otpadom i objavu specijaliziranih priloga u
medijima kao što su televizija i radio. Također, JLS je dužna i u sklopu mrežne stranice
uspostaviti i ažurno održavati mrežne stranice s informacijama o gospodarenju otpadom na
svojem području.
Stanovništvo Općine potrebno je kroz edukacije, radionice, pisane materijale, internet
informiranje i ostale vrste informiranja educirati o:
• potrebama i načinima odvojenog prikupljanja otpada na području Općine,
• pravilnom postupanju s otpadom,
• kućnom kompostiranju,
• štetnosti problematičnog otpada i divljih odlagališta otpada po okoliš,
• mjerama i akcijama koje se namjeravaju poduzeti kako bi se spriječilo nepropisno
odlaganje otpada.
Za edukacije je potrebno predvidjeti dinamiku akcija i potrebna sredstva za predavače i pisane
materijale. Edukacije će se provoditi, osim suradnje s komunalnom tvrtkom Pula Herculanea
d.o.o., i u suradnji sa nevladinim udrugama za zaštitu okoliša. Edukacije će se provoditi

najmanje dva puta godišnje. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira
provođenje informativnih radionica i materijala o pravilnom postupanju s otpadom.
Putem tvrtke Mandalena d.o.o. potrebno je uspostaviti „Info telefon“ gdje će stanovnici Općine
moći svakodnevno dobiti informacije o pravilnom postupanju s otpadom. Po potrebi mogu se u
pojedinim naseljima u istu svrhu organizirati i info – punktovi, gdje će stanovnici moći
neposredno dobiti informacije o pravilnom postupanju s otpadom.
U sklopu organiziranih edukacija o gospodarenju otpadom za stanovnike Općine moguće
je urediti sustav motivacije stanovnika na način da im prisustvovanjem na edukaciji Općina
financira nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada ili kompostera.
Indikatori za uspješnost provedbe mjera izobrazno-informativnih aktivnosti odnosile bi se
na:
•
•
•
•

broj godišnjih edukacija o gospodarenju otpadom na području Općine,
broj stanovnika Općine koji su prisustvovali edukacijama,
godišnja financijska sredstva od strane Općine i komunalne tvrtke koja su uložena u
izobrazno-informativne aktivnosti,
broj godišnjih objava u medijima vezano uz gospodarenje otpadom na području Općine
(internet stranica komunalne tvrtke Pula Herculanea d.o.o., Mandalena d.o.o. i Općine,
radio, televizija…).

9.6 Mjere unaprjeđenja nadzora nad gospodarenjem otpadom
Za ostvarivanje cilja 4. Unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom potrebno je provesti
mjere opisane u nastavku.
Za poboljšanje sustava nadzora nad gospodarenjem otpadom na području Općine potrebno je u
prvom redu uspostaviti službu komunalnog redarstva (samostalno ili u suradnji s okolnim
Općinama) koja bi na terenu mogla iz prve ruke educirati stanovnike Općine o propisnom
gospodarenju otpadom te nadgledati stanje okoliša u vidu nepropisno odbačenog otpada u okoliš.
Kako bi služba komunalnog redarstva mogla uspješno funkcionirati potrebno je provoditi stručno
kontinuirano usavršavanje komunalnih redara, te kvalitetnu izobrazbu komunalnih izvidnika u
segmentu gospodarenja otpadom kao i reviziju općinskih općih akata u dijelu gospodarenja
otpadom.
Dodatne mjere nadzora odnose se na evidenciju točnih količina svih vrsta otpada prikupljenih na
području Općine u jednoj kalendarskoj godini te na analizu sastava MKO s područja Općine.
Ove mjere izvodile bi se putem tvrtke Mandalena d.o.o. te u suradnji s komunalnom tvrtkom
Pula Herculanea d.o.o.
Indikatori uspješnosti provedbe mjera nadzora nad gospodarenjem otpadom odnosile bi se na:
• broj lokacija onečišćenih nepropisno odbačenim otpadom,
• broj dojava građana o nepropisnom gospodarenju otpadom na području Općine,
• praćenje rada službe komunalnog redarstva u pogledu gospodarenja otpadom na
prostoru Općine,
• evidenciju godišnjih količina o prikupljenim vrstama i količinama otpada s
područja Općine.

9.7 Mjere za ispunjavanje obveza Općine određene ZOGO-om
Zakonom su propisane obveze JLS u pogledu gospodarenja otpadom.
Općina na svom prostoru:

•
•
•
•
•
•

ima osiguranu javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, ali nema
javnu uslugu prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada,
otpad se ne prikuplja odvojeno (plastična, staklena i metalna ambalaža te papir i
karton),
postoji više zabilježenih lokacija nepropisno odbačenog otpada u okoliš,
Plan gospodarenja otpadom Općine se ne provodi iz razloga što je PGORH stupio
na snagu tek u 2017. godini,
izobrazno-informativne aktivnosti nisu rađene,
Prikupljanje glomaznog otpada provodi se kontinuirano, dok se posebne akcije ne
provode.

U pogledu izvršavanja obveza JLS propisanih Zakonom Općina mora urediti funkcioniranje
reciklažnog dvorišta, ali i sustava odvojenog prikupljanja otpada principom eko otoka i/ili
principom „od vrata do vrata“, kako bi se i ostale kategorije otpada mogle predavati odvojeno od
MKO. Javna usluga prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada uspostavit će se u vidu
posebnih spremnika za sakupljanje te vrste otpada. Općina će usvajanjem ovog Plana na svom
području provoditi ciljeve gospodarenja otpadom određene PGORH. Općina će nastaviti s
nadgledanjem lokacija na prostoru Općine s ciljem sprječavanja nepropisno odloženog otpada u
okoliš te će dodatno educirati građane u pogledu gospodarenja otpadom.
Pravna i fizička osoba – obrtnik može, u suradnji s osobom koja posjeduje važeću dozvolu za
gospodarenje vrstom otpada koji će se prikupljati akcijom, organizirati akciju prikupljanja
određenog otpada u svrhu provedbe sportskog, edukativnog, ekološkog ili humanitarnog sadržaja
ako je ishodila suglasnost upravnog odjela JLS nadležnog za poslove zaštite okoliša. Potrebno je
organizirati akcije prikupljanja papira i kartona, baterija, starih lijekova, EE otpada i ostalih vrsta
problematičnog otpada kako bi se i kroz akcije korisnici educirali o štetnosti istog, ukoliko se ne
izdvoji iz komunalnog otpada.
Zaključno, provedbom svih mjera za dostizanje ciljeva iz PGORH Općina bi posljedično
ostvarila i izvršenje obveza propisanih Zakonom.

10. PROJEKTI VAŽNI ZA PROVEDBU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
Popis važnih projekata za provedbu ovog Plana i dostizanje ciljeva dan je u Tablici 18.
Tablica 18. Popis projekata važnih za provedbu Plana prema PGORH
Br.

Popis projekata važnih za provedbu
Plana - RH

Popis projekata važnih za provedbu
Plana - Općina

1.

Provedba
aktivnosti

izobrazno-informativnih Provedba
aktivnosti

2.

Unaprjeđenje informacijskog
gospodarenja otpadom

sustava

izobrazno-informativnih

-

Nabava i distribucija kućnih kompostera
3.

Nabava i distribucija kućnih kompostera

4.

Nabava opreme, vozila i plovila za Nabava opreme, vozila i plovila za
odvojeno
prikupljanje
biootpada, odvojeno
prikupljanje
biootpada,
papira/kartona, stakla, metala i plastike
papira/kartona, stakla, metala i plastike

5.

Izgradnja postrojenja za sortiranje
Izgradnja postrojenja za sortiranje korisnih
odvojeno prikupljenog papira/kartona,
kategorija odvojeno prikupljenog otpada
metala, stakla, plastike i drva (sortirnica)

6.

Izgradnja postrojenja za biološku obradu
odvojeno prikupljenog biootpada
Izgradnja
reciklažnog
(funkcioniranje
mobilnog
dvorišta)

7.

Izgradnja reciklažnih dvorišta

8.

Izgradnja odlagališnih ploha za odlaganje
otpada koji sadrži azbest

9.

Izgradnja reciklažnih dvorišta za građevni
otpad

dvorišta
reciklažnog

Sanacija odlagališta neopasnog otpada
10.

Sanacija „divljih odlagališta otpada“

11. PLAN SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA
Republika Hrvatska do sada nije imala obvezu pripreme Plana sprječavanja nastanka otpada, pa
iako se neke mjere sprječavanja nastanka otpada već provode, nedostaje odgovarajuća
organizacija sustava sprječavanja nastanka otpada, kao i konkretni pokazatelji za praćenje
učinkovitosti mjera. U svrhu poticanja provedbe aktivnosti sprječavanja nastanka otpada, sve
zemlje članice EU, pa tako i RH dužne su izraditi Plan sprječavanja nastanka otpada, a sukladno
Direktivi 2008/98/EZ njegov okvirni sadržaj definiran je Prilogom IV. navedene Direktive, a koji
je prenesen Zakonom. Prema Zakonu sprječavanje nastanka otpada podrazumijeva mjere
poduzete prije nego neka tvar, materijal ili proizvod postane otpad, u svrhu smanjenja količina
otpada, uključujući ponovnu uporabu proizvoda i produljenje njihova životnog vijeka, smanjenje
negativnih utjecaja nastalog otpada na okoliš i ljudsko zdravlje, te smanjenje sadržaja opasnih
tvari u materijalima i proizvodima.
Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. godine izrađen je i Plan
sprječavanja nastanka otpada.
Sprječavanjem nastanka otpada postiže se smanjenje količina i toksičnosti otpada prije nego bilo
koji drugi postupak oporabe ili zbrinjavanja uopće postanu opcija.
Sprječavanje nastanka otpada pridonosi ostvarenju sljedećih općih ciljeva gospodarenja
otpadom:
• odvajanje gospodarskog rasta od porasta količina nastalog otpada
• očuvanje prirodnih resursa
• smanjenje ukupne mase otpada koja se odlaže na odlagališta
• smanjenje emisija onečišćujućih tvari u okoliš
• smanjenje opasnosti za zdravlje ljudi i okoliš.
11.1 Postojeće stanje na sprječavanju nastanka otpada, ciljevi i prioriteti
Komunalni otpad sastoji se od različitih vrsta iskoristivih materijala različitog porijekla nastanka,
ali isto tako određene komponente komunalnog otpada sadrže opasne tvari štetne za okoliš i
ljudsko zdravlje. Unatoč značajnim naporima na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini da se
smanji količina komunalnog otpada koji nastaje i koji se odlaže na odlagališta, prema službenim
podacima HAOP-a, postotak odvojeno skupljenog i oporabljenog otpada još uvijek je relativno
nizak i najveći dio proizvedenog komunalnog otpada završi na odlagalištima otpada i to bez
prethodne obrade.
Biootpad zauzima značajno mjesto u programima europskih institucija pa je tako potrebno
osigurati odvojeno prikupljanje biootpada s namjerom kompostiranja i digestije biootpada,
obradu biootpada na način da se postiže visok stupanj zaštite okoliša, korištenje za okoliš
sigurnih materijala proizvedenih iz biootpada i dr. Postojeći zakonski okvir za gospodarenje
komunalnim otpadom koji propisuje kvantitativne ciljeve vezane za biorazgradivi komunalni
otpad, ekonomske mjere u vidu naknada, uključujući i propis koji regulira gospodarenje
nusproizvodima i ukidanje statusa otpada, a kojim su propisani posebni kriteriji za ukidanja
statusa otpada za kompost i anaerobni digestat, izvrsna su osnova za kreiranje sustava u kojem će
se učinkovito primjenjivati definirani red prvenstva u gospodarenju biootpadom.
Obzirom na sustavne promjene u računalnoj tehnologiji i pojavljivanje novih elektroničkih
kućanskih pomagala ovaj tok otpada predstavlja jednu od najbrže rastućih kategorija otpada. Sve
je veći broj uređaja i opreme koji nakon svoga vijeka trajanja postaju EE otpad, uzrokujući time
dva problema: onečišćenje okoliša i nepovratni gubitak vrijednih sirovina.
Naime, EE otpad može sadržavati opasne materijale, kao što su npr. olovo, krom, kadmij, živa,
fosfor, razni bromidi, berilij, barij, silicij, arsen, itd. Živa iz elektroničke opreme predstavlja

vodeći izvor žive u komunalnom otpadu. Dodatno, plastici koja se koristi u elektroničkoj opremi
često se dodaju i inhibitori požara na bazi broma, koji uslijed neodgovarajućeg gospodarenja
ovom vrstom otpada mogu uzrokovati značajne negativne učinke na okoliš. S druge strane, EE
otpad sadrži brojne vrijedne materijale (staklo, plastiku, plemenite metale), koji se mogu
ponovno iskoristiti. Ponovna uporaba i recikliranje sirovina iz islužene elektroničke opreme
pomaže u očuvanju prirodnih resursa i sprječavanju onečišćenja zraka i vode i sprječavanju
nastanka stakleničkih plinova uzrokovanih proizvodnjom novih proizvoda. Zbog svega
navedenog od izuzetne je važnosti spriječiti nastanak EE otpada i ponovno iskoristiti ili
reciklirati staru EE opremu i uređaje, te je stoga predložen niz mjera i provedbenih mehanizama
za smanjenje količina ukupno nastalog EE otpada i smanjenje njegova štetnog utjecaja na okoliš.
Papir je jedan od najvažnijih i najraširenijih potrošačkih materijala s gotovo neograničenom
mogućnošću namjene. U komunalnom otpadu nalazi se oko 30% otpada od papira i kartona.
Ukoliko se odlaže, organski otpad kao što je papir, razgrađuje se u bioplin koji sadrži metan –
staklenički plin povezan sa globalnim zatopljenjem. Otpadni papir i karton u tijelu odlagališta
sporo se razgrađuju te značajno produljuju vijek aktivnosti odlagališta. Obzirom na visok udio
ove vrste otpada u komunalnom otpadu uspješno provođenje mjera i aktivnosti sprječavanja
nastanka otpadnog papira i kartona važno je i za postizanje strogih europskih ciljeva.
Prema Zakonu, građevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije,
uklanjanja i održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne
može bez prethodne oporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao.
Neodgovarajuće gospodarenje građevnim otpadom ne samo da onečišćuje okoliš, već ova
kategorija otpada zauzima veliki volumen na odlagalištima otpada. Prema rezultatima analize
stanja i projekcijama o količinama proizvedenog građevnog otpada u RH i količinama koje se
predviđaju za plansko razdoblje ovog dokumenta ova vrsta otpada obzirom na količine koje
nastaju, visoki potencijal za recikliranje, te zakonski postavljene ciljeve predstavlja prioritet u
gospodarenju otpadom i aktivnostima sprječavanja nastanka otpad.
11.2 Mjere sprječavanja nastanka otpada
Predložene mjere za sprječavanje nastanka otpada dane su u PGORH. Mjere primjenjive za
Općinu dane su u nastavku Tablicom 19.
Tablica 19. Mjere za sprječavanje nastanka otpada prema PGORH
Br.

Mjera

Opis
Ova mjera uključuje sprječavanje nastanka
građevnog otpada:

Poticanje ponovnog korištenja
- Uvođenje poticajne naknade za ponovno
korištenje materijala od rušenja.

1.
materijala od rušenja

- Definiranje uvjeta koje mora zadovoljiti
materijal od rušenja.

Ova mjera uključuje sprječavanje nastanka
biootpada:

2.

Organizacija informativnoedukativnih kampanja na temu
sprječavanja nastanka otpada od
hrane

- Provođenje informacijskih kampanja koje
uključuju izradu i promoviranje letaka i priručnika.

- Edukacija putem radionica i priprema
edukacijskih materijala o načinu definiranja mjera i
aktivnosti za sprječavanje nastanka biootpada.

3.

Promicanje održive gradnje

Ova mjera uključuje sprječavanje nastanka
građevnog otpada u vidu edukacija o održivoj
gradnji.

Ova mjera uključuje sprječavanje nastanka
biootpada:
4.

Uspostava sustava doniranja hrane
- pokretanje kampanje s temom doniranja hrane

Organizacija komunikacijske
kampanje za građane

Ova mjera uključuje sprječavanje nastanka
komunalnog otpada.

6.

Poticanje sprječavanja nastanka
otpadnih plastičnih vrećica

Ova mjera uključuje sprječavanje nastanka
komunalnog otpada.

7.

Promicanje kućnog kompostiranja

Ova mjera uključuje sprječavanje nastanka
biootpada.

8.

Poticanje „zelene“ i održive javne
nabave

Sprječavanje nastanka komunalnog otpada, EE
otpada i otpadnog papira i kartona, sprječavanje
nastanka građevnog otpada.

9.

Poticanje razmjene i ponovne
uporabe isluženih proizvoda

Sprječavanje nastanka komunalnog i EE otpada.

5.

12. FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU MJERA PLANA
Općina je dužna osigurati provedbu mjera gospodarenja otpadom na kvalitetan, postojan i
ekonomski učinkovit način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja
otpadom osiguravajući pri tom javnost rada. Sredstva za provedbu ovog Plana potrebno je
osigurati iz:
- Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
- komunalne naknade,
- sredstva iz strukturnih fondova Europske unije namijenjenih zaštiti okoliša.
Okvirni troškovi izgradnje sustava gospodarenja komunalnim otpadom prikazani su u Tablici 20:

Tablica 20. Okvirni troškovi izgradnje sustava gospodarenja komunalnim otpadom (nije
uračunat PDV)
Vrsta troška

Okvirna
troška

ukupna

cijena

Vrijeme troška

Nabava kompostera

Ovisno o visini nadoknade
troškova od strane FZOEU –
oko 336.000,00 kn

2017., 2018., 2019.
god.

Nabava spremnika /
vrećica za odvojeno
prikupljanje otpada

Ovisno o visini nadoknade
troškova od strane FZOEU oko 700.000,00 kn

2017., 2018., 2019.
god.

Nabava podzemnih
spremnika za otpad –
(nabava, ugradnja,
smećomat)

Ovisno o visini nadoknade
troškova od strane FZOEU oko 210.000,00 kn (oko
30.000,00 kn po spremniku)

2019., 2020. god.

Uređenje prostora za
odvojeno prikupljanje
otpada (betoniranje
podloge, ograda, ulaz pod
ključem…) na eko otocima
i nabavka spremnika

Oko 240.000,00 kn (oko
20.000,00 kn po lokaciji)

2017., 2018.,2019.
god.

Kamion smečar

Ovisno o visini nadoknade
troškova od strane FZOEU oko 1.000.000,00 kn

2019., 2020. god.

Kamion navlakač
kontejnera

Ovisno
o
visini
nadoknade troškova
od
strane FZOEU - oko
2.200.000,00 kn

2019., 2020. god.

Nadogradnja vozila (kran)
za prikupljanje otpada iz
(polu)podzemnih
spremnika

Ovisno o visini nadoknade
troškova od strane FZOEU oko kn – oko 200.000,00 kn
po spremniku

2020.god.

Nabava malih spremnika
(kantica) za predaju
otpadnog ulja u
reciklažnom dvorištu

Ovisno o visini nadoknade
troškova od strane FZOEU oko 70.000,00 kn

2018., 2019. god.

Nabava bio-filtarskih
poklopaca za spremnike u
kojima se nalazi
biorazgradivi otpad

Ovisno o visini nadoknade
troškova od strane FZOEU oko 280.000,00 kn

Čipiranje spremnika za
miješani komunalni otpad
(ugradnja čipova, uređaji
za očitavanje čipova,
programska podrška)

Ovisno o visini nadoknade
troškova od strane FZOEU
oko 280.000,00 kn

2018., 2019., 2020.
god

Izgradnja reciklažnog
dvorišta (dokumentacija,
izgradnja, opremanje)

Ovisno o visini
nadoknade troškova od
strane FZOEU - oko
1.500.000,00 kn

2018., 2019., 2020.,
2021. god.

Nabava mobilnog
reciklažnog dvorišta

Ovisno o visini
nadoknade troškova od
strane FZOEU - oko
100.000,00 kn

2018. god.

2018., 2019., 2020.
god.

Nabava sjeckalice za
granje i vrtni otpad

Ovisno o visini
nadoknade troškova od
strane FZOEU - oko
150.000,00 kn

Izgradnja postrojenja za
sortiranje odvojeno
prikupljenih vrsta otpada i Ovisno o visini nadoknade
troškova od strane FZOEU uređenje plohe za
oko 1.000.000,00 kn
privremeno skladištenje
manje količine
građevinskog otpada

2018. god

2019, 2020. god

Oko 14.000,00 kn/godišnje
(više u početnim godinama
kada je potrebna intenzivna
edukacija)

Kontinuirano

Izrada programa
izobrazno-informativnih
aktivnosti

Oko 5.000,00 kn/godišnje

Kontinuirano

Akcije prikupljanja
otpada

Oko 20.000,00 kn/godišnje

Kontinuirano

Sanacija lokacija
onečišćenih nepropisno
odbačenim otpadom u
okoliš

Ovisno o visini nadoknade
troškova od strane FZOEU
oko 700.500,00 kn

Edukacija

2018., 2019 god.

13. ZAKLJUČAK
U članku 18. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13. i 15/78.) navedeno je da:
(1) Vlada, županije, Grad Zagreb, veliki gradovi, gradovi i općine, u skladu sa svojim
nadležnostima, potiču djelatnosti i aktivnosti u svezi sa zaštitom okoliša koje sprječavaju ili
smanjuju onečišćavanje okoliša, kao i zahvate u okoliš koji smanjuju uporabu tvari, sirovina i
energije, te manje onečišćuju okoliš ili ga iskorištavaju u dopuštenim granicama.
(2) Vlada, županije, Grad Zagreb, veliki gradovi, gradovi, općine i pravne osobe s javnim
ovlastima u području zaštite okoliša dužni su poticati informiranje, izobrazbu i poučavanje
javnosti o zaštiti okoliša i održivom razvitku i utjecati na razvijanje svijesti o zaštiti okoliša u
cjelini.
Održivi razvoj i smjernice za uspostavu istog daju putokaz kojim Planovi gospodarenja otpadom
svih subjekata, a posebice Općina na kojima je velika odgovornost, obuhvaćaju sve aktivnosti i
potrebna sredstva za učinkovito gospodarenje otpadom. Planiranim aktivnostima u gospodarenju
otpadom, koje su navedene ovim Planom gospodarenja otpadom Općine, postići će se ciljevi
gospodarenja otpadom zacrtani na nacionalnoj razini.
Mjere gospodarenja otpadom Općine obuhvaćaju sve mjere od smanjenje nastanka otpada,
odvojenog prikupljanja otpada te smanjenja količina otpada koje se odlažu na odlagalištu otpada.
Revizijom cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, uspostavom službe
komunalnog redarstva, uspostavom funkcioniranja reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog
dvorišta, pravilnim postupanja s građevinskim i zelenim otpadom u sklopu zone gospodarske i
poslovne namjene Marčanka, podjelom kućnih kompostera, nabavkom nove opreme za odvojeno
prikupljanje otpada, uređenjem prostora za odvojeno prikupljanje otpada, uspostavom odvojenog
prikupljanja otpada (i javne usluge prikupljanja MKO) putem vlastite komunalne tvrtke,
uspostavom sustava odvojenog prikupljanja biootpada, donošenjem nove Odluke o komunalnom
redu i ostalih zakonskih akata Općine te provođenjem edukacijskih aktivnosti motiviralo bi se
stanovnike Općine na odvajanje komponenti miješanog komunalnog otpada, kućno
kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada te predavanje samo ostatnog otpada, odnosno
miješanog komunalnog otpada.
Na prostoru Istarske županije izgrađen je CGO „Kaštijun“, namijenjen gradovima i općinama
istarskog poluotoka, koji koristi MBO tehnologiju za odvajanje korisnih kategorija otpada i
obradu biorazgradivog otpada. Nakon obrade otpada MBO tehnologijom na lokaciji CGO,
ostatak otpada odlagat će se na plohi namijenjenoj odlaganju otpada. CGO „Kaštijun“
koncipiran je na način da se u komunalnom otpadu ne smije nalaziti opasan otpad i u tom smislu
potrebno je stalno educirati stanovništvo i privredne subjekte na području Općine.
Općina želi svim mjerama iz ovog Plana postati „zelena općina“, ali isto tako, postupati sukladno
Zakonu o zaštiti i Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022.
godine te biti Općina u kojoj će svaki stanovnik promišljati o zaštiti okoliša. Općina usvajanjem
ovog Plana postavlja ciljeve i rokove provedbe istih. Nadzor nad provedbom Plana obavlja
Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije.
Načelnik Općine najmanje jednom godišnje, najkasnije do 31. siječnja tekuće godine, za
prethodnu godinu, podnosi izvješće Općinskom vijeću o izvršenju Plana, a poglavito o provedbi
utvrđenih obaveza i učinkovitosti poduzetih mjera. Godišnje izvješće priprema radna skupina
koju imenuje Načelnik. Izvješće se najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu
kalendarsku godinu dostavlja Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije i objavljuje u
službenim novinama.

14. PRILOZI

14.1 Popis otpada kojeg je osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna
zaprimati

NAZIV

VRSTA
20 01 13*
20 01 14*
20 10 15*
20 01 17*
20 01 19*
20 01 21*
20 01 23*
20 01 26*
20 01 27*
20 01 29*
20 01 31*

Problematični otpad
20 01 33*

20 01 35*
20 01 37*

15 01 11*

Metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne
materijale (npr.azbest), uključujući prazne spremnike
pod tlakom

Boje

20 01 28

Deterdženti
Lijekovi
Baterije i
akumulatori
Električna i
elektronička oprema

20 01 30
20 01 32

Otpadno staklo
Otpadna plastika
Otpadni tekstil

Odbačena električna i elektronička oprema koja nije
navedena pod 20 01 21 i 20 01 23, koja sadrži
opasne komponente
Drvo koje sadrži opasne tvari
Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je
onečišćena opasnim tvarima

Krupni (glomazni) otpad
Jestiva ulja i masti

Otpadni metal

Otapala
Kiseline
Lužine
Fotografske kemikalije
Pesticidi
Fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu
Odbačena
opremakoja sadrži klorofluorougljike
Ulja i masti koja nisu navedeni pod 20 01 25
Boje, tiskarske boje, ljepila i smole koje sadrže
opasne tvari
Deterdženti koji sadrže opasne tvari
Citotoksici i citostatici
Baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01, 16
06 02 i 16 06 03 i nesortirane baterije i akumulatori
koji sadrže baterije

15 01 10*

15 01 01
20 01 01
15 01 04
20 01 40
15 01 07
20 01 02
15 01 02
20 01 39
20 01 10
20 01 11
20 03 07
20 01 25

Otpadni papir

OPIS

20 01 34
20 01 36

Ambalaža od papira i kartona
Papir i karton
Ambalaža od metala
Metali
Staklena ambalaža
Staklo
Ambalaža od plastike
Plastika
Odjeća
Tekstil
Glomazni otpad
Jestiva ulja i masti
Boje, tiskarske boje, ljepila i smole, koje nisu
navedene pod 20 01 27
Deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29
Lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31
Baterije i akumulatori koji nisu navedeni pod 20 01
33
Odbačena električna i elektronička oprema koja
nije navedena pod 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

14.2 Mjere, nositelji i rokovi za postizanje zadanih ciljeva
Godina
Mjera

Nositelji
2017.

Smanjenje
ukupne
količina
proizvedenog
komunalnog otpada

2018.

2019.

2020.

2021.

2022.

JLS/Mandalena
d.o.o./Pula
Herculanea
d.o.o.

+

+

+

+

+

+

Uspostava odvojenog
prikupljanja otpada
putem
vlastite
JLS/Mandalena
komunalne
tvrtke
d.o.o
Mandalena d.o.o. (uz
javnu
uslugu
prikupljanja MKO)

+

+

+

+

+

+

JLS/Mandalena
Nabava opreme i
d.o.o./Pula
vozila za odvojeno
Herculanea
prikupljanje otpada
d.o.o.

+

+

+

+

+

+

Uspostava odvojenog
prikupljanja otpada
sistemom „od vrata
do
vrata“
(uz
iznimke)

-

+

+

+

+

+

Uspostava odvojenog
gospodarenja
JLS
biootpadom
s
područja Općine

-

-

-

+

+

+

Izgradnja
reciklažnog dvorišta

-

+

+

+

+

+

JLS/Mandalena
d.o.o./Pula
Herculanea
d.o.o.

JLS

Omogućiti
građanima korištenje
mobilnog reciklažnog
dvorišta

JLS/Mandalena
d.o.o./Pula
Herculanea
d.o.o.

-

+

+

+

+

+

Izgradnja
postrojenja
za
sortiranje
i JLS/Mandalena
d.o.o.
konfekcioniranje
korisnih kategorija
otpada

-

-

+

+

+

+

Uređenje
prostora
za prijam manjih JLS/Mandalena
količina
zelenog d.o.o.
otpada

-

-

-

+

+

+

Nabava sjeckalice za JLS/Mandalena
d.o.o.
granje i vrtni otpad

-

+

+

+

+

+

Izmjene
cjenika
javne
usluge JLS/Pula
Herculanea
prikupljanja
d.o.o.
miješanog
komunalnog otpada

+

-

-

-

-

-

Izmjena Odluke o
JLS
komunalnom redu

+

-

-

-

-

-

Nadgledanje
prostora Općine s
ciljem
uočavanja
JLS
nepropisno
odbačenog otpada u
okoliš

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

Uređenje zona za
JLS
odvojeno
prikupljanje otpada
u morskim lukama i

turistički intenzivno
posjećenim
područjima

Uspostava kvalitetne
službe komunalnog JLS
redarstva

+

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Analize
sastava Pula
MKO koji potječe s Herculanea
d.o.o.
prostora Općine

+

+

+

+

+

+

Evidencija količina i
vrsta
otpada
sakupljenog
s
prostora Općine

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

-

-

JLS/Mandalena
d.o.o./Pula
Herculanea
d.o.o.

Edukacija
stanovništva

Općinski poticaji za
dostizanje ciljeva u
Općina
gospodarenju
otpadom

Provođene
javne nabave

zelene

Općina, tijela
javne vlasti,
ustanove

Mandalena
d.o.o./Pula
Herculanea
d.o.o.

Sanacija
divljih
Općina
odlagališta otpada

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog
komunalnog otpada, te usluga povezanih s tom javnom uslugom (“Službene novine
Općine Marčana”, br. 3/18.)
Na temelju članka 30. stavka 7. i članka 31. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju
otpadom („Narodne novine“ 94/13. i 73/17.) i članka 36. točke 2. Statuta Općine Marčana
(“Službene novine Općine Marčana”, br. 7/09., 2/13. i 4/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće
Općine Marčana, na sjednici održanoj dana 28. veljače 2018. godine, donosi

ODLUKU
o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog
komunalnog otpada, te usluga povezanih s tom javnom uslugom
UVODNE ODREDBE
Članak 1.
(1)Ovom se Odlukom uređuje način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada, odvojenog prikupljanja
otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog)
otpada na području Općine Marčana, kao i druga pitanja koja proizlaze iz odredbi članka 31.
stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 4.
Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ 50/17.) (u daljnjem tekstu:
Uredba).
(2)Ovom se odlukom određuje i pravna osoba kojoj se dodjeljuje obavljanje javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada.
(3)Na sva pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom, a odnose se na sadržaj ove Odluke,
neposredno se primjenjuju odredbe Zakona i Uredbe.
Članak 2.
(1)Pojedini pojmovi uporabljeni u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:
a) „miješani komunalni otpad“ je otpad iz kućanstva i otpad iz trgovina, industrije i iz
ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, iz kojeg posebnim
postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u
Katalogu otpada označen kao 20 03 01;
b) „biorazgradivi komunalni otpad“ je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i
sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede,
šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad;
c) „biorazgradivi komunalni otpad” u okviru javne usluge” je biootpad i otpadni papir i
karton;
d) »krupni (glomazni) komunalni otpad« (nastavno: glomazni otpad) je predmet ili tvar koju
je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i određen je naputkom nadležnog ministra;
e) »problematični otpad« je opasni otpad iz podgrupe 20 01 Kataloga otpada koji
uobičajeno nastaje u kućanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini

usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu pri čemu se
problematičnim otpadom smatra sve dok se nalazi kod proizvođača tog otpada;
f) „ reciklabilni komunalni otpad „čine otpadna plastika, otpadni metal i otpadno staklo, a
kad je to prikladno i druge vrste otpada koje su namijenjene recikliranju (npr. otpadni
tekstil, otpadno drvo i sl.)”
g) »građevni otpad« je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i
održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne
može bez prethodne oporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je
nastao;
h) »odvojeno sakupljanje« je sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema njegovoj
vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada;
i) „ javna površina” je površina javne namjene sukladno posebnom propisu koji uređuje
prostorno uređenje;
j) „sustav sakupljanja komunalnog otpada” je sustav kojeg čine javna usluga prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezana s
javnom uslugom;
k) „ javna usluga” je javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada;
l) „usluga povezana s javnom uslugom „je odvojeno sakupljanje komunalnog otpada
putem reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta, spremnika na javnim
površinama i kod korisnika usluge te odvojeno prikupljanje krupnog (glomaznog)
komunalnog otpada;
m) „obvezna minimalna javna usluga „je dio javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi
sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pritom
obvezu o osiguranju primjene načela »onečišćivač plaća«, ekonomski održivo poslovanje
te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge;
n) „izjava o načinu korištenja javne usluge „(u daljnjem tekstu: Izjava) je izjava na obrascu
koju korisnik usluge ispunjava i dostavlja davatelju usluge;
o) „ obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog
otpada i reciklabilnog komunalnog otpada” (u daljnjem tekstu: Obavijest) je obavijest
davatelja javne usluge korisniku usluge o načinu korištenja javne usluge i usluge
povezane s javnom uslugom;
p) „ obračunsko mjesto” je adresa nekretnine;
q) „ obračunsko razdoblje „je razdoblje na koje se odnosi obračun iznosa cijene javne
usluge.
(2) Ostali pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci imaju jednako značenje pojmovima
utvrđenim u Zakonu i Uredbi.
(3) Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje odnose se jednako na
muški i ženski rod.
PODRUČJE PRUŽANJA JAVNE USLUGE

Članak 3.
(1)Javna usluga pruža se na području Općine Marčana kao jedinstvenom području, i to
bez obzira da li se nekretnine nalaze u građevinskom području ili izvan građevinskog područja.
(2)Miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad (u daljnjem tekstu: otpad
obuhvaćen javnom uslugom) prikupljen na području Općine Marčana prevozi se i predaje se u
Županijski centar za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ (dalje: centar za gospodarenje otpadom),
u kojem se obrađuje mehaničko biološkom tehnologijom (MBO).

DAVATELJ JAVNE USLUGE

Članak 4.
(1)Javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada
i biorazgradivog
komunalnog otpada i uslugu povezanu s tom javnom uslugom, na području Općine Marčana
obavlja trgovačko društvo Pula Herculanea d.o.o. sa sjedištem u Puli, Trg 1. istarske brigade 14
(u daljnjem tekstu: davatelj usluge).
(2)Davatelj usluge može manji dio svojih obveza davatelja usluge ostvarivati u suradnji s
Mandalena d.o.o. sa sjedištem u Marčani, Marčana 161, trgovačkim društvom u vlasništvu
Općine Marčana.
KORISNIK USLUGE
Članak 5.
(1)Korisnik usluge na području pružanja javne usluge je svaki vlasnik nekretnine,
odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine ili korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela
nekretnine, kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine, obvezu plaćanja
ugovorom prenio na tog korisnika i o tome pisano obavijestio davatelja usluge.
(2)Više korisnika usluge mogu na zahtjev, sukladno međusobnom sporazumu, zajednički
nastupati prema davatelju usluge.

Članak 6.
(1)Korisnici usluga u smislu ove odluke su fizičke osobe za koje se koristi naziv
kućanstva, te pravne osobe i fizičke osobe – obrtnici.
(2)S obzirom na način korištenja spremnika za otpad obuhvaćen javnom uslugom,
korisnici usluga dijele se na one koji samostalno koriste spremnik i one koji koriste spremnik
zajednički s drugim korisnicima, u kojem slučaju se određuje udio svakog korisnika u
zajedničkom spremniku.
Korisnici koji samostalno koriste spremnik su korisnici u objektima s manje od četiri stambene
jedinice ili druga posebna dijela zgrade za koje postoji obveza korištenja javne usluge.
(3)Korisnici koji koriste zajednički spremnik su:
1. korisnici u objektima sa četiri ili više stambenih jedinica ili drugih posebnih dijelova
zgrade za koje postoji obveza korištenja javne usluge,
2. korisnici koji koriste zajednički spremnik jer davatelj usluga ne može vozilom pristupiti
nekretninama korisnika zbog ograničenja lokacije odnosno drugih tehničkih uvjeta, zbog
neracionalnog povećanja troškova ili nekih drugih opravdanih okolnosti.

JAVNA USLUGA I USLUGA POVEZANA S JAVNOM USLUGOM
Članak 7.
U okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada, davatelj usluge

osigurava sljedeće

usluge:
- prikupljanje otpada obuhvaćenog javnom uslugom na lokaciji obračunskog mjesta
korisnika usluge;

-

sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika
usluge;
sakupljanje otpadnog papira, metala, plastike, stakla i tekstila putem spremnika postavljenih
na javnoj površini te na zelenim otocima/EKObox-ovima;
sakupljanje glomaznog otpada u reciklažnom dvorištu, mobilnom reciklažnom dvorištu i
jednom godišnje na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge i
sakupljanje otpada određenog posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom u
reciklažnom dvorištu.

STANDARDNE VELIČINE
SAKUPLJANJE OTPADA

I

DRUGA

BITNA

SVOJSTVA

SPREMNIKA

ZA

Članak 8.
(1)Spremnike za sakupljanje svih vrsta otpada osigurava davatelj usluga.
(2)Davatelj usluge osigurava spremnike za sakupljanje otpada obuhvaćenog javnom
uslugom sljedeće standardne zapremine: 80 litara, 120 litara, 240 litara, 360 litara, 770 litara i
1100 litara.
(3)Davatelj usluge je dužan omogućiti korisnicima javne usluge slobodan odabir jednog
od spremnika iz prethodnog stavka ovog članka, u skladu s njihovim realnim potrebama.
(4)Za sakupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,
obzirom na tehnologiju rada centra za gospodarenje otpadom, služi jedan te isti spremnik, s time
da se potiče odvajanje i kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada od strane korisnika
usluge.
(5)Spremnici iz stavka 2. ovoga članka moraju na sebi imati naziv otpada za koji su
namijenjeni, oznaku davatelja usluge, oznaku iz Evidencije davatelja usluge o preuzetom
komunalnom otpadu te oznaku obračunskog mjesta.
Članak 9.
Korisnicima usluga pravnim osobama i fizičkim osobama – obrtima koji otpad
obuhvaćen javnom uslugom odlažu unutar vlastitog poslovnog kruga, bez mogućnosti odlaganja
od strane trećih osoba, omogućava se odabir i spremnika zapremine 5m3 i 7m3.
Članak 10.
(1)Davatelj usluge osigurava standardne spremnike zapremine 240 litara, 360 litara, 770
litara ili 1100 litara za skupljanja otpadnog papira, stakla i plastike na javnoj površini.
(2)Davatelj usluge osigurava standardne spremnike zapremine 240 litara, 360 litara i 770
litara za skupljanje otpadnog tekstila i metala na javnoj površini.
PRIKUPLJANJE OTPADA
Članak 11.
(1)Prikupljanje otpada obuhvaćenog javnom uslugom podrazumijeva prikupljanje tog
otpada putem spremnika od pojedinog korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za
obradu tog otpada.
(2)Prikupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila
te glomaznog komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje tog otpada putem reciklažnih
dvorišta, putem odgovarajućih spremnika za odvojeno prikupljanje problematičnog otpada,

otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te putem usluge prijevoza glomaznog
komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge, sortiranje i prijevoz tog otpada do ovlaštene
osobe za obradu tog otpada.
Članak 12.
Na zahtjev korisnika usluge, uz naknadu, davatelj usluge osigurava uslugu preuzimanja
otpada obuhvaćenog javnom uslugom i glomaznog otpada, iznad količine utvrđene ovom Odlukom
kao javne usluge.
Članak 13.
(1)U spremnik za otpad obuhvaćen javnom uslugom može se odlagati samo otpad na koji
se odnosi javna usluga.
(2)U spremnike za otpad obuhvaćen javnom uslugom zabranjeno je odlagati: korisni
otpad koji se može reciklirati, električni i elektronički otpad i pripadajući dodaci (poput
kablova), glomazni, metalni i građevinski otpad, opasni otpad (npr. fluorescentne svjetiljke,
štedne žarulje, lakovi, otpala, baterije i akumulatori i drugi), tekući i polutekući otpad, žar i vrući
pepeo, životinjske lešine te sve ostale posebne kategorije otpada, sukladno propisima koji
uređuju postupanje s otpadom.
(3)Korisnik usluge odgovara davatelju javne usluge za bilo koju vrstu štete uzrokovanu
odlaganjem zabranjenih vrsta otpada u spremnik za otpad obuhvaćen javnom uslugom.
Članak 14.
Zabranjeno je u spremnike za odvojeno prikupljanje otpada odlagati otpad koji se odnosi
na javnu uslugu, kao i bilo koji drugi otpad koji ne odgovara vrsti otpada za koji je spremnik
namijenjen.
Članak 15.
Papir, metal, tekstil, staklo i plastika prikupljaju se u posebne spremnike koji se nalaze na
javnim površinama (zeleni otok, EKO otok/box) ili u reciklažnim dvorištima.
Članak 16.
Korisnici usluga koji koriste zajedničke spremnike dužni su iste smjestiti na mjesto gdje
će se onemogući trećim osobama odlaganje u spremnike.
Članak 17.
(1)Davatelj usluga će osigurati, u skladu sa svojim mogućnostima, korisnicima koji to
zatraže i dokažu da imaju uvjete za kućno kompostiranje biorazgradivog otpada, tipizirane
spremnike za kompostiranje.
(2)Davatelj usluga ima pravo provjeriti da li ste dodijeljeni komposteri koriste za svrhu za
koju su dodijeljeni, te u slučaju da se ne koriste u navedenu svrhu odnosno ako ih više nema,
zatražiti njihov povrat odnosno naknadu njihove vrijednosti.

NAJMANJA UČESTALOST ODVOZA OTPADA - OBVEZNA MINIMALNA JAVNA
USLUGA
Članak 18.
(1)Minimalni broj planiranih primopredaja otpada u obračunskom razdoblju iznosi:
1. za otpad obuhvaćen javnom uslugom najmanje jednom tjedno,
2. za otpadni papir, plastiku, tekstil, metal i otpadno staklo u spremnicima kod korisnika
usluge najmanje jednom mjesečno.
(2)Najmanja učestalost odvoza otpadnog papira, plastike, tekstila, metala i otpadnog
staklo u spremnicima na javnim površinama je jednom mjesečno.
(3)Odvoz krupnog (glomaznog) otpada je jednom godišnje na obračunskom mjestu
korisnika usluge bez naknade.
Članak 19.
Na zahtjev korisnika, davatelj usluge obvezan je uz naknadu prema Cjeniku preuzeti od
korisnika usluge količinu otpada obuhvaćenu javnom uslugom veću od ugovorene.
Članak 20.
Normativi minimalnog volumena spremnika za odlaganje otpada obuhvaćenog javnom
uslugom za korisnike usluge koji koriste zajedničke spremnike, za najdulji broj dana između dva
odvoza, određuju se su prema broju fizičkih osoba koje koriste taj spremnik, a po potrebi i
drugim kriterijima.
ODVOJENO SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA
Članak 21.
(1)Korisnici usluga dužni su iz komunalnog otpada izdvojiti otpadni papir, metal, staklo,
plastiku, tekstil, glomazni otpad te problematični otpad.
(2)Odvojeno prikupljanje otpada iz prethodnog članka obavlja se:
- standardnim spremnicima koji su ustupljeni korisnicima usluga,
- standardnim spremnicima koji su smješteni na javnim površinama na primjerenoj
udaljenosti od obračunskog mjesta korisnika usluge (zeleni otok, EKO otok/box) i
- u reciklažnim dvorištima i mobilnim reciklažnim dvorištima.
Članak 22.
Zabranjeno je prebirati po otpadu odloženom u spremnike za odvojeno prikupljanje
otpada ili
istresati otpad iz spremnika ili uzimati za sebe i odnositi otpad iz spremnika ili
onečišćavati mjesto gdje je postavljen spremnik za odvojeno prikupljanje otpada.
Članak 23.
U spremnike za odvojeno prikupljanje otpada može se odlagati samo otpad za koji je
spremnik namijenjen.
Članak 24.
Općina Marčana i davatelj usluge će na svojim mrežnim stranicama objaviti i ažurno
održavati popis koji sadrži lokacije spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada te
područja u kojima se spremnici za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada izravno ustupaju
korisniku usluge.

Glomazni otpad
Članak 25.
(1)U okviru javne usluge davatelj usluge preuzima od korisnika - kućanstvo, jednom u
kalendarskoj godini, na lokaciji obračunskog mjesta, bez naknade, glomazni otpad ukupne
zapremine do 3 m3.
(2)Davatelj javne usluge je dužan preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge - kućanstvo
na obračunskom mjestu korisnika usluge, u skladu sa Planom odvoza krupnog otpada.
(3)Davatelj usluge preuzima od korisnika - kućanstvo glomazni otpad i u reciklažnom
dvorištu u radno vrijeme reciklažnog dvorišta.
Članak 26.
Na zahtjev korisnika davatelj usluge preuzet će, uz naknadu troškova prijevoza do
reciklažnog dvorišta prema Cjeniku, na obračunskom mjestu korisnika - kućanstvo, količinu
glomaznog otpada iznad količine iz stavka 1. prethodnog članka.
Članak 27.
(1)Zabranjeno je glomazni otpad odbacivati u okoliš.
(2)Zabranjeno je glomazni otpad odlagati u spremnike za ostale vrste otpada na javnim
površinama.
(3)Zabranjeno je s glomaznim otpadom odlagati bačve, kante i slične posude u kojima
ima ulja, boja, kiselina i drugih opasnih tvari te drugi problematični i opasni otpad.
Reciklažna dvorišta
Članak 28.
U Općini Marčana uspostavlja se reciklažno dvorište u Gospodarskoj zoni Marčanka na
adresi Marčana, Marčana 1.
Članak 29.
Općina Marčana i davatelj usluga će na svojim mrežnim stranicama objaviti i ažurno
održavati popis koji sadrži lokaciju reciklažnog dvorišta i lokacije na koje se u određenim rokovima
postavlja mobilno reciklažno dvorište.
KRITERIJ OBRAČUNA KOLIČINE OTPADA
Obračun količine komunalnog otpada
Članak 30.
(1)Davatelj usluge je dužan korisniku usluge obračunavati cijenu javne usluge razmjerno
količini predanog otpada obuhvaćenog javnom uslugom u obračunskom periodu.
(2)Kao kriterij količine otpada obuhvaćenog javnom uslugom utvrđuje se volumen
ugovorenog spremnika i broj pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju.
(3)Količina komunalnog otpada obračunava se na temelju umnoška broja pražnjenja
spremnika u obračunskom razdoblju i volumena spremnika.

Obračunsko razdoblje kroz kalendarsku godinu
Članak 31.
Korištenje javne usluge obračunava se za vremensko razdoblje od jednog mjeseca.
TROŠKOVI I CIJENA JAVNE USLUGE
Članak 32.
Troškovi obavljanja javne usluge prikupljanja otpada obuhvaćenog javnom uslugom i
odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te glomaznog
komunalnog otpada obuhvaćaju troškove nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada,
troškove prijevoza, troškove obrade otpada, troškove nastale radom reciklažnih dvorišta,
troškove prijevoza i obrade glomaznog otpada u okviru javne usluge, troškove vođenja
propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom i troškove predaje otpada u centar
za gospodarenje otpadom.

-

Članak 33.
(1)Cijena javne usluge naplaćuje se radi pokrića troškova obavljanja javne usluge.
(2)Cijena javne usluge sastoji se od:
cijene obvezne minimalne javne usluge,
cijene javne usluge za količinu predanog otpada uključenog u javnu uslugu,
cijene ugovorne kazne i
iznosa namjenske naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom, ako
je uvedena.
Članak 34.

(1)Davatelj usluge dužan je donijeti cjenik po prethodno pribavljenoj suglasnosti
načelnika.
(2)Davatelj usluge cjenikom određuje visinu jedinične cijene za volumen spremnika
komunalnog otpada.
Cijena obvezne minimalne javne usluge
Članak 35.
(1)Cijena obvezne minimalne javne usluge je dio cijene javne usluge koju je korisnik
dužan platiti davatelju usluge za obračunsko mjesto.
(2)Cijena obvezne minimalne javne usluge naplaćuje se za minimalnu javnu uslugu
prikupljanja otpada obuhvaćenog javnom uslugom i odvojenog prikupljanja otpadnog papira,
metala, stakla, plastike i tekstila te glomaznog komunalnog otpada u okviru javne usluge, a
obuhvaća troškove nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškove prijevoza,
troškove obrade otpada, troškove nastale radom reciklažnih dvorišta, troškove prijevoza i obrade
glomaznog otpada u okviru javne usluge, troškove vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja
u vezi s javnom uslugom.
(3)Cijena obvezne minimalne javne usluge određuje se cjenikom davatelja usluge i mora
biti zasebno iskazana na računu za pruženu javnu uslugu.

Cijena javne usluge za količinu predanog komunalnog otpada
Članak 36.
Cijenu javne usluge za količinu predanog komunalnog otpada čine troškovi sakupljanja
otpada obuhvaćenog javnom uslugom koji nisu uključeni u minimalnu uslugu, troškovi obrade u
dijelu koji se odnosi na oporabu te trošak zbrinjavanja odnosno predaje otpada u centar za
gospodarenje otpadom.
Članak 37.
(1)Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada određuje se
prema izrazu:
C = JCV × BP × U
pri čemu je:
C – cijena javne usluge za količinu predanog komunalnog otpada izražena u kunama
JCV – jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika komunalnog otpada izražena u
kunama sukladno cjeniku
BP – broj pražnjenja spremnika komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno
podacima iz evidencije davatelja usluge
U – udio korisnika usluge u korištenju spremnika
(2)Kad jedan korisnik usluge samostalno koristi spremnik, udio korisnika usluge u
korištenju spremnika je jedan.
(3)Kad više korisnika usluge zajednički koriste spremnik zbroj udjela svih korisnika,
određenih međusobnim sporazumom ili prijedlogom davatelja usluge, mora iznositi jedan.
Ugovorna kazna
Članak 38.
Ugovorna kazna je iznos određen ovom Odlukom koji je korisnik usluge dužan platiti u
slučaju kad je postupio protivno Ugovoru o korištenju javne usluge (u daljnjem tekstu: Ugovor).

-

-

-

Članak 39.
Smatra se da je korisnik usluge postupio protivno Ugovoru:
ako ne koristi javnu uslugu i ne predaje miješani komunalni otpad i biorazgradivi
komunalni otpad davatelju usluge, a trebao bi prema odredbama ove Odluke, ugovorna
kazna iznosi 5.000,00 kuna za pravne osobe, 3.000,00 kuna za fizičke sobe – obrte, a
2.000,00 kuna za fizičke osobe - kućanstva;
ako miješani komunalni otpad ili biorazgradivi komunalni otpad ili problematični otpad
ili druge vrste otpada osim reciklabilnog komunalnog otpada (građevinski, zeleni i sl.)
odlaže u spremnike za reciklabilni komunalni otpad, ugovorna kazna iznosi 2.000,00
kuna;
ako ne predaje reciklabilni komunalni otpad ili problematični otpad ili glomazni otpad
odvojeno od miješanog komunalnog otpada, ugovorna kazna iznosi 1.000,00 kuna;
ako odloži bilo kakav otpad pored odnosno izvan spremnika na javnoj površini ili
drugdje u okolišu, ugovorna kazna iznosi 1.000,00 kn;
ako odloži pojedine vrste reciklabilnog otpada u spremnike za reciklabilni otpad protivno
njihovoj pobližoj namjeni namjeni, ugovorna kazna iznosi 500,00 kn;

ako odloži glomazni otpad u spremnike za reciklabilni otpad ugovorna kazna iznosi
500,00 kn;
- ako u spremnik za miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad odloži
građevinski otpad ugovorna kazna iznosi 500,00 kn;
- ako je u Izjavi o načinu korištenja usluge naveo netočne podatke koji utječu na cijenu
javne usluge, ugovorna kazna iznosi 500,00 kn;
- ako ne javi davatelju usluge u roku od 15 dana, svaku promjenu namjene prostora ili
djelatnosti te proširenje i izmjenu djelatnosti ili druge okolnosti koje utječu na povećanje
cijene javne usluge ugovorna kazna iznosi 500,00 kn,
- ako ne predaje problematični otpad u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište,
ugovorna kazna iznosi 500,00 kuna;
- ako s glomaznim otpadom odloži bačve, kante i slične posude u kojima ima ulja, boja,
kiselina i drugih opasnih tvari te drugi problematični otpad, ugovorna kazna iznosi
500,00 kn;
- ako na svom obračunskom mjestu postupa s otpadom na način kojim se dovodi u
opasnost ljudsko zdravlje i uzrokuje pojava neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada,
ugovorna kazna iznosi 500,00 kuna;
ako je u Izjavi o načinu korištenja usluge naveo netočne podatke koji ne utječu na cijenu
javne usluge, ugovorna kazna iznosi 200,00 kn;
- ako u Izjavi o načinu korištenja usluge navede netočne podatke koji ne utječu na cijenu
javne usluge ili ne dojavi davatelju usluge promjenu podataka iz Izjave koji ne utječu na
cijenu javne usluge u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena, ugovorna kazna
iznosi 200,00 kn;
-ako onemogući davatelju usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje u slučaju
kada mjesto primopredaje otpada nije na javnoj površini, ugovorna kazna iznosi 1.000,00 kuna;
- ako je volumen predanog miješanog komunalnog otpada veći od ugovorene zapremine
spremnika, pa poklopac spremnika nije zatvoren ugovorna kazna iznosi 100,00 kn;
- ako pretrpa i dodatno sabije komunalni otpad tako da on ne može ispasti iz spremnika pri
pražnjenju, ugovorna kazna iznosi 100,00 kn;
(2)Ako se utvrdi da je korisnik usluge počinio više radnji za koje je prema ovom članku
propisana obveza plaćanja ugovorne kazne, davatelj usluge će mu za svaku od navedenih radnji
obračunati i naplatiti ugovornu kaznu.
(3)U cijenama ugovorne kazne iz ovoga članka nije uključen porez na dodanu vrijednost.
-

Članak 40.
Kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, nastalu obvezu plaćanja ugovorne
kazne u slučaju kad se ne utvrdi odgovornost pojedinog korisnika snose svi korisnici usluge koji
koriste zajednički spremnik sukladno udjelima u korištenju spremnika.
Članak 41.
(1)Davatelj usluge pokreće postupak za obračun i naplatu ugovorne kazne temeljem
vlastitih saznanja o postupanju protivnom Ugovoru ili povodom prijave komunalnog redara,
prijave građana odnosno prijave drugih subjekata.
(2)Davatelj usluge utvrđuje postupanja protivno Ugovoru iz članka 39. ove Odluke
temeljem svih dostupnih dokaznih sredstava i dokaza kao što su neposredno opažanje djelatnika
davatelja usluge, saslušanje svjedoka, izjava korisnika usluge, materijalni dokazi i dr., te se pri
tome služi svojim i drugim dostupnim javnim evidencijama /podaci iz izjave o načinu korištenja
javne usluge, evidencije o preuzetom komunalnom otpadu, podaci očitanja mjernih uređaja za

potrošnju električne energije ili pitke vode, podaci iz poslovnih knjiga davatelja usluge i dr.), a
po potrebi pribavlja i isprave.
(3)Kad god je to moguće, postupanje protivno Ugovoru će se fotodokumentirati ili
snimiti.
Članak 42.
Nalog za plaćanje ugovorne kazne i njen iznos iskazuju se na računu.
Namjenska naknada
Članak 43.
(1)Općinsko vijeće Općine Marčana može odlukom odrediti obvezu plaćanja namjenske
naknade, u svrhu financiranja gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i
sanacije neusklađenog odlagališta (u daljnjem tekstu: namjenska naknada), sve u skladu s
Programom gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.
(2)Namjenska naknada obračunava se putem računa za javnu uslugu te se iskazuje
zasebno.
(3)Namjenska naknada je javno davanje i prihod je proračuna Općine Marčana.
(4)Iznos namjenske naknade obračunava davatelj javne usluge u ime i za račun Općine
Marčana.
(5)Obveza korisnika usluge da davatelju javne usluge plati iznos namjenske naknade nastaje
za obračunsko mjesto.
(6)Namjenska naknada obračunava se po jedinici volumena otpada obuhvaćenog javnom
uslugom predanog davatelju usluge.
NEKRETNINA KOJA SE TRAJNO NE KORISTI
Članak 44.
Nekretnina koja se trajno ne koristi je nekretnina za koju je utvrđeno da se ne koristi na
temelju očitovanja vlasnika nekretnine i kad je potrebno na temelju podataka očitanja mjernih
uređaja za potrošnju električne energije, ili plina ili pitke vode ili na drugi način.
Članak 45.
(1)Vlasnik nekretnine je uz zahtjev za utvrđenje da se nekretnina ne koristi dužan navesti
razloge nekorištenja, te davatelju usluge dostaviti, ako je nekretnina priključena na električnu
mrežu odnosno sustav javne vodoopskrbe, i dokaz o nekorištenju nekretnine u vidu dva
posljednja uzastopna očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije odnosno pitke
vode iz kojih proizlazi da se nekretnina ne koristi.
(2)Ako se prema izjavi vlasnika nekretnine nekretnina ne koristi iz razloga što je
nepogodna za stanovanje ili neuseljiva, vlasnik nekretnine dužan je davatelju usluge omogućiti
očevid nekretnine.
Članak 46.
(1)Vlasnik nekretnine za koju je davatelj usluge utvrdio da se trajno ne koristi nije dužan
plaćati iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto.
(2)Vlasnik nekretnine za koju je davatelj usluge utvrdio da se trajno ne koristi mora
vratiti spremnik koji mu je davatelj usluge kao korisniku usluge predao na korištenje.

UVJETI ZA POJEDINAČNO KORIŠTENJE JAVNE USLUGE
Članak 47.
(1)Korisniku usluge koji iskaže potrebu za povremenim korištenjem usluge iznad
obvezne minimalne javne usluge davatelj usluge će ustupiti dodatni spremnik za otpad ili
postojeći zamijeniti većom.
(2)Pojedinačno korištenje javne usluge osigurava se:
- u slučaju kada jedan korisnik samostalno koristi usluge, postavljanjem spremnika na
lokaciji kod korisnika usluge;
- u slučaju kada jedan korisnik samostalno koristi usluge i ne postoji prostorna mogućnost
smještaja spremnika na lokaciji kod korisnika usluge, postavljanjem spremnika na javnoj
površini;
- u slučaju kada više korisnika koristi zajednički spremnik postavljanjem zajedničkog
spremnika na lokaciji kod korisnika usluge omogućavanjem pristupa zajedničkom
spremniku na način da je svakom korisniku dostupna mogućnost pojedinačnog pristupa
spremniku,
- u slučaju kada više korisnika koristi zajednički spremnik i ne postoji prostorna
mogućnost smještaja spremnika na lokaciji kod korisnika usluge, postavljanjem
zajedničkog spremnika na javnoj površini omogućavanjem pristupa zajedničkom
spremniku na način da je svakom korisniku dostupna mogućnost pojedinačnog pristupa
spremniku.
PRIHVATLJIV DOKAZ IZVRŠENJA JAVNE USLUGE
Članak 48.
(1)Davatelj usluge vodi evidenciju o preuzetom otpadu za svakog pojedinog korisnika.
(2)Davatelj usluge vodi evidenciju korištenja javne usluge za obračunsko mjesto u
digitalnom obliku, na način da se svaki spremnik elektronski identificira, svako pražnjenje
spremnika elektronski bilježi, a podaci potom prebacuju u knjigovodstveni program evidencije
korištenja javne usluge.
(3)Podaci iz evidencije korištenja javne usluge za obračunsko mjesto u digitalnom obliku
smatraju se dokazom izvršenja javne usluge.
Članak 49.
Davatelj usluge osigurava svakom pojedinom korisniku da na njegov zahtjev može, putem
mrežne pošte odnosno putem interneta, kad je to korisniku usluge prihvatljivo ili na drugi način,
izvršiti uvid u podatke o izvršenju javne usluge za njegovo obračunsko mjesto.
ODREDBE O KORIŠTENJU JAVNE POVRŠINE ZA PRIKUPLJANJE OTPADA
Članak 50.
(1)Nije dozvoljeno na javnim površinama odlaganje bilo kakvog otpada osim u za to
predviđene spremnike.

(2)Na javnim površinama smiju se smjestiti samo spremnici za odvojeno prikupljanje
otpada, osim izuzetaka iz članka 47. ove Odluke.
(3)Spremnici za odlaganje otpada smještaju se na javnoj površini na mjestima i na način
koji odredi davatelj usluge uz prethodnu suglasnost načelnika Općine Marčana.
Članak 51.
(1)Organizatori manifestacija koje se odvijaju na javnim površinama obvezni su, prije
održavanja manifestacije, ugovoriti s davateljem usluga način zbrinjavanja komunalnog otpada.
(2)Odredbe stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se odnosu na ugostiteljske objekte u
kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama
opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga, trgovinu na malo izvan prodavaonica i slične
djelatnosti na javnim površinama ili na prostorima u privatnom vlasništvu.
NAČIN ODREĐIVANJA UDJELA KORISNIKA JAVNE USLUGE KADA NIJE
POSTIGNUT SPORAZUM O NJIHOVIM UDJELIMA
Članak 52.
Kriterij za određivanje udjela korisnika usluge u slučaju kad su korisnici javne usluge
kućanstva i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima, je omjer
broja fizičkih osoba u kućanstvu korisnika usluge i ukupnog broja fizičkih osoba na
obračunskom mjestu, pri čemu broj fizičkih osoba u jednom kućanstvu za obračun iznosi tri
fizičke osobe do trenutka dok se ne postigne sporazum o njihovim udjelima.
Članak 53.
(1)Kriterij za određivanje udjela korisnika usluge u slučaju kad su korisnici javne usluge
kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici koji se bave neproizvodnim djelatnostima i
koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima je omjer broja
fizičkih osoba u kućanstvu korisnika usluge i broja osoba kojima je mjesto rada na tom
obračunskom mjestu, ali ne manje od tri osobe, u odnosu na ukupan broj osoba.
(2)Ako se pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik bavi proizvodnom ili ugostiteljskom
djelatnošću, dodijelit će joj se zaseban spremnik za otpad, a do dodjele zasebnog spremnika
primjenjivat će se kriteriji iz stavka 1. ovoga članka.
PROVEDBA UGOVORA U SLUČAJU NASTUPANJA POSEBNIH OKOLNOSTI
Članak 54.
(1)Davatelj javne usluge omogućuje redovito pružanje usluge prikupljanja otpada, osim u
slučajevima kada uslugu nije moguće izvršiti zbog vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih
okolnosti (elementarne nepogode, katastrofe, požar, eksplozija, rat, teroristički napadi, embargo,
štrajkovi, neredi i nemiri i sl.) koje se nisu mogle spriječiti, otkloniti ili izbjeći, odnosno u
slučajevima nastupa okolnosti na koje davatelj javne usluge ne može utjecati.
(2)Davatelj usluge se neće smatrati odgovornim za kašnjenja u ispunjenju ili neispunjenje
obveza iz Ugovora koje je uzrokovano okolnostima iz prethodnog stavka.
(3)U slučaju nastupa takvih kašnjenja u ispunjenju ili neispunjenja, davatelj usluge će bez
odgode o nastupu takvih okolnosti obavijestiti korisnike usluga putem mrežnih stranica i na
drugi prikladan način te se ispunjenje obveza davatelja usluga odgađa za vrijeme trajanja takvog
slučaja više sile.

(4)Po prestanku uvjeta koji onemogućuju pružanje javne usluge prikupljanja otpada
uključenog u javnu uslugu, davatelj javne usluge dužan je prikupiti i odvesti svu iznesenu
(odloženu) količinu tog otpada u najkraćem mogućem roku.
Članak 55.
Iznimno, u slučaju izmjene rasporeda odvoza otpada, javna usluga prikupljanja
komunalnog otpada koja se trebala obaviti u vrijeme blagdana, državnih praznika ili neradnih
dana, obaviti će se u prvom slobodnom terminu, o čemu će korisnici biti obaviješteni putem
medija ili internetskih stranica davatelja javne usluge.
ZAŠTITA PRAVA KORISNIKA USLUGA
Članak 56.
(1)Korisnici usluge imaju mogućnost podnošenja pisanih prigovora na pruženu javnu
uslugu i način rada davatelja usluge, u dijelu koji se odnosi na skupljanje komunalnog otpada, a
koji je kod korisnika izazvao neugodu.
(2)Prigovor se može podnijeti pisano putem pošte, telefaksa, elektroničkom poštom ili na
zapisnik u sjedištu davatelja usluge, svakog radnog dana, u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.
(3)Davatelj usluge je dužan na prigovor korisnika usluge odgovoriti u roku od 15
(petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.
(4)Davatelj usluge dužan je voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora Korisnika
najmanje godinu dana od dana primitka prigovora Korisnika.
Članak 57.
(1)Po primitku odgovora na pisani prigovor, nezadovoljan korisnik može podnijeti pisanu
reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije kojeg je davatelj usluge dužan osnovati sukladno
odredbama Zakon o zaštiti potrošača.
(2)Povjerenstvo za reklamacije je dužno pisano odgovoriti na zaprimljene reklamacije
korisnika u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja reklamacije.
Članak 58.
Korisnici usluge imaju mogućnost podnošenja pisanih prigovora na ispostavljeni račun za
obavljenu javnu uslugu u roku od 8 (osam) dana od zaprimanja računa, u protivnom se smatra
da je ispostavljeni račun nesporan a priloženi obračun pravilan.
NADZOR
Članak 59.
Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Marčana.
OPĆI UVJETI UGOVORA S KORISNICIMA
Članak 60.
Opći uvjeti ugovora s korisnicima usluge sadržani su u Prilogu I. ove Odluke i njezin su
sastavni dio.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 61.
(1)Davatelj usluge dužan je uspostaviti i koristiti digitalni sustav Evidencije o preuzetom
komunalnom otpadu u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu Uredbe.
(2)Iznimno od stavka 1. ovog članka dio Evidencije koji se odnosi na dokaz izvršenja
javne usluge, odnosno datum i broj primopredaja otpada, davatelj usluge je dužan uspostaviti i
koristiti u roku od godine dana od dana stupanja na snagu Uredbe.
Članak 62.
(1)Davatelj usluge dužan je podnijeti cjenik iz članka 34. ove Odluke na suglasnost
načelniku Općine Marčana u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
(2)Od stupanja na snagu ove Odluke do donošenja i početka primjene novog cjenika
javna usluga će se naplaćivati sukladno postojećem cjeniku.
(3)Po donošenju i početku primjene novog cjenika, a do uspostave digitalne evidencije,
cijena za predani komunalni otpad (trošak prema ŽCGO Kaštijun za predani otpad s područja
Općine Marčana) rasporedit će se na korisnike usluga proporcionalno učešću njihovog dijela
cijene za minimalnu javnu uslugu u odnosu na ukupni zbir cijena za minimalnu javnu uslugu
svih korisnika usluge s područja Općine Marčana.
Članak 63.
Davatelj usluge dužan je u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke
dostaviti svim korisnicima javne usluge obrazac Izjave o načinu korištenja javne usluge te
Obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada i reciklabilnog otpada, sve na način
propisan Uredbom.
Članak 64.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obvezatnom korištenju
komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog
otpada (“Službene novine Općine Marčana”, br. 3/13.).
Članak 65.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Općine
Marčana”.
KLASA: 361-01/18-01/01
URBROJ: 2168/05-01-18-03
Marčana, 28. veljače 2018.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARČANA
PREDSJEDNIK
Denis Diković

Prilog 1
OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE
PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I
BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA
Opće odredbe
Članak 1.
(1)Ovim se općim uvjetima uređuju međusobni odnosi između davatelja usluge i
korisnika usluga koji proizlaze iz ugovora o korištenju javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: ugovor o korištenju
javne usluge).
(2)Definicije i termini korišteni u ovim Općim uvjetima odgovaraju definicijama i
terminima korištenim u Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (u daljnjem tekstu: Zakon),
Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (u daljnjem tekstu: Uredba) i Odluci o načinu
pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, te usluga
povezanih s tom javnom uslugom (u daljnjem tekstu: Odluka).
Ugovor o korištenju javne usluge
Članak 2.
(1)Ovi se Opći uvjeti primjenjuju na međusobne odnose između davatelja usluge i
korisnika usluga od trenutka kada se ugovor o korištenju javne usluge između njih smatra
sklopljenim.
(2)Na sve međusobne odnose između davatelja usluge i korisnika usluge koji nisu
uređeni ovim Općim uvjetima primjenjivat će se Zakon, Uredba i drugi propisi, te Odluka.
Članak 3.
(1)Korisnik usluge je dužan davatelja usluge obavijestiti o činjenici vlasništva/korisništva
nekretnine, odnosno podnijeti zahtjev za zaključenje ugovora 8 (osam) dana prije početka
korištenja usluge.
(2)Zahtjev za zaključenje ugovora se podnosi na način da korisnik usluga popuni Izjavu o
načinu korištenja javne usluge (u daljnjem tekstu: Izjava) na obrascu koji mu uručuje davatelj
usluga u tri primjerka, a on davatelju usluge predaje dva potpisana primjerka.
(3)Davatelj usluge je dužan jedan ovjereni primjerak popunjene Izjave vratiti korisniku
usluge.
Članak 4.
(1)Korisnik usluge je dužan uz Izjavu priložiti i dokaz o vlasništvu građevine ili
posebnog dijela građevine (izvadak iz zemljišnih knjiga ili drugu ispravu temeljem koje je
stečeno pravo vlasništva nekretnine), odnosno ugovor kojim je stekao pravo korištenja i kojim je
vlasnik nekretnina prava i obveze korisnika usluge prenio na njega.
(2)Davatelj usluge je ovlašten od korisnika tražiti i druge dokaze važne za zaključenje
ugovora o korištenju javne usluge.
(3)U slučaju kad davatelj usluge ima informaciju o vlasniku /korisniku koji nije podnio
zahtjev za zaključenje ugovora o korištenju javne usluge, a on odbija preuzeti spremnik, istog
će evidentirati kao korisnika usluge te ga o tome pisano obavijestiti.

Članak 5.
(1)Ugovor o korištenju javne usluge smatra se sklopljenim:
1. kad korisnik usluge dostavi davatelju usluge Izjavu ili
2. prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za
primopredaju komunalnog otpada u slučaju kad korisnik usluge ne dostavi davatelju javne usluge
Izjavu.
(2) Bitne sastojke Ugovora čine Odluka, Izjava i cjenik javne usluge.
Članak 6.
Davatelj javne usluge dužan je omogućiti korisniku usluge uvid u ovu Odluku i Cjenik javne
usluge prije sklapanja i izmjene i/ili dopune Ugovora i na zahtjev korisnika usluge.
Članak 7.
(1)Korisnik usluge dužan je obavijestiti davatelja javne usluge o svakoj promjeni podataka
iz Izjave u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena.
(2)U slučaju da korisnik usluge ne prijavi promjenu vlasnika ili korisnika nekretnine,
smatra se i nadalje korisnikom usluge, te je dužan je podmiriti cijenu usluge sve dok ne prijavi
promjenu ili dok to ne učini novi vlasnik odnosno korisnik.
(3)Korisnik usluge obvezan je u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena,
obavijestiti davatelja usluge o svim promjenama namjene prostora ili djelatnosti te proširenju i
izmjeni djelatnosti ili drugih okolnosti koje utječu na povećanje javne usluge.
(4)Sve obavijesti i zahtjeve Korisnik usluge podnosi davatelju usluge pisano putem pošte,
telefaksa, elektroničkom poštom ili na zapisnik u sjedištu davatelja usluge, svakog radnog dana,
u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.
Članak 8.
Promjena u zaduženju za korisnike nastupa s početkom idućeg obračunskog razdoblja,
koje slijedi iza mjeseca u kojem je zaprimljen zahtjev za promjenom s potrebnim dokazima
(potpuni zahtjev).
Članak 9.
(1)Korisnik usluge može otkazati ugovor odnosno korištenje javne usluge isključivo zbog
prestanka vlasništva nad nekretninom, prestanka korištenja nekretnine (kad nije u njegovom
vlasništvu) ili trajnog prestanka korištenja nekretnine, pisanim putem, podnošenjem zahtjeva za
odjavom korištenja usluge, uz dostavu odgovarajućeg dokaza (o promjeni prebivališta, odjavi
korištenja el. energije ili priključka vode ili sl.)
(2)Prilikom otkaza ugovora odnosno korištenja javne usluge svi dospjeli računi moraju
biti plaćeni i tek tada se može brisati iz evidencije korisnika usluge.
(3)Davatelj usluge ima pravo izvršiti provjeru navoda u zahtjevu za odjavom korištenja
usluge.
(4)Ukoliko se prilikom provjere utvrdi stanje suprotno onome navedenom u zahtjevu,
korisniku usluge zaračunati će se naknada za period korištenja usluge od odjave do ponovnog
zaduženja.
(5)Odmah po dostavi zahtjeva za odjavu korištenja usluge korisnik usluge dužan je
davatelju javne usluge vratiti ili omogućiti povrat ispravnih spremnika za odlaganje otpada koji
su mu dani na uporabu. U protivnom davatelj javne usluge ima pravo potraživati naknadu cijene
novog spremnika.

Uvjeti isporuke i korištenja komunalne usluge
Članak 10.
(1)Spremnici za odlaganje komunalnog otpada moraju se nalaziti na obračunskom
mjestu, kod korisnika usluge (ograđeno dvorište, ulaz u zgradu i dr.) odnosno na mjestima gdje
je onemogućen pristup trećim osobama.
(2)Iznimno, spremnici koje zajednički koriste korisnici u višestambenim zgradama, mogu
biti smješteni i na javnoj površini uz uvjet da se osigura mogućnost odlaganja otpada samo
korisnicima usluge.
Članak 11.
(1)Kada je zbog tehničkih uvjeta vozilu davatelja javne usluge onemogućen pristup do
nekretnine korisnika usluge, a korisniku usluge je na uporabu dodijeljen spremnik za komunalni
otpad, korisnik usluge dužan je spremnik na dan odvoza, prema rasporedu, iznijeti na prvu
dostupnu javnu površinu kojoj vozilo davatelja javne usluge može pristupiti.
(2)Spremnici koji nisu postavljeni sukladno odredbama ovoga članka, neće biti
ispražnjeni.
Članak 12.
Kada davatelj usluga ne može vozilom pristupiti nekretninama većeg broja korisnika na
određenom području zbog ograničenja lokacije odnosno drugih tehničkih uvjeta ili bi to
neracionalno povećalo troškove sakupljanja ili postoje neke druge opravdane okolnosti, a
nekretnine korisnika se nalazi na većoj udaljenosti od javne površine kojoj vozilo davatelja
javne usluge može pristupiti (nepristupačna područja), davatelj usluge će, uz suglasnost
Načelnika Općine Marčana, korisnicima usluge staviti na raspolaganje odgovarajući zajednički
spremnik odnosno spremnike te ugovoriti zajedničko korištenje spremnika koji će biti
postavljeni na prvu dostupnu javnu površinu kojoj vozilo davatelja javne usluge može pristupiti.
Članak 13.
(1)U spremnik za komunalni otpad može se odlagati samo komunalni otpad.
(2)Sav odloženi komunalni otpad mora se nalaziti u spremniku, a poklopac spremnika
mora biti potpuno zatvoren.
(3)Zabranjeno je pretrpavati i dodatno sabijati otpad u spremniku. Otpad mora biti
odložen u spremnik na način da prilikom pražnjenja isti u cijelosti gravitacijski ispadne iz
spremnika.
(4)Otpad iz pretrpanog spremnika kao i otpad odložen izvan spremnika biti će preuzet i
dodatno naplaćen kao dodatni otpad sukladno Cjeniku davatelja usluge.
(5)Korisnik usluge je odgovoran za štetu prouzrokovanu pretovarom spremnika.
(6)Korisnik usluge je posebice dužan:
1. koristiti javnu uslugu i predavati miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni
otpad davatelju javne usluge na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge
2. omogućiti davatelju javne usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje u slučaju
kad mjesto primopredaje otpada nije na javnoj površini
3. postupati s otpadom na obračunskom mjestu korisnika usluge na način kojim se ne
dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje
pojava neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada
4. odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu korisnika
usluge sukladno Zakonu, ovoj Uredbi i Odluci

5. zajedno s ostalim korisnicima usluge na istom obračunskom mjestu odgovarati za
obveze nastale zajedničkim korištenjem spremnika sukladno Zakonu, ovoj Uredbi i Odluci
6. predavati reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad i glomazni otpad odvojeno
od miješanog komunalnog otpada
7. predavati problematični otpad u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište,
8. pridržavati se drugih odredbi Odluke.
Članak 14.
(1)Korisnici usluge dužni su spremnike redovito održavati u ispravnom i funkcionalnom
stanju, postupati s njima na način koji ne dovodi do njihovog oštećivanja te skrbiti da ti
spremnici ne budu oštećeni od strane trećih osoba.
(2)U slučaju oštećenja spremnika trošak nabave novog snosit će korisnici usluge.
(3)U slučaju otuđenja dodijeljenog spremnika, korisniku usluge osigurava se bez naknade
novi spremnik ukoliko korisnik usluge dostavi policijski zapisnik o prijavljenoj krađi. U
protivnom korisnik usluge dužan je namiriti davatelju usluge cijenu novog spremnika.
Članak 15.
(1)Davatelj usluge dužan je prazniti sadržaj spremnika u zadanim rokovima uz provjeru
da otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se primopredaja
obavlja.
(2)Davatelj usluge će, prema podacima iz izjave o načinu korištenja javne usluge,
osigurati korisniku usluge standardizirane spremnike, volumena 80, 120, 240 ili 1100 litara za
miješani komunalni otpad, biootpad i otpadni papir, određene na način da budu primjereni
potrebi pojedinog korisnika.pažljivo rukovati spremnicima za odlaganje otpada tako da da se oni
ne oštećuju, a odloženi otpad ne rasipa i onečišćava okolinu. Svako onečišćivanje i oštećenje
prouzrokovano skupljanjem i odvozom otpada davatelj usluge je dužan odmah otkloniti.
(3)Davatelj usluga je dužan prilikom obavljanja usluge paziti da ne ošteti ograde i
pročelja zgrada.
(4)Nakon pražnjenja spremnika za odlaganje otpada davatelj usluge dužan ih je vratiti na
mjesto na kojem su bile i zatvoriti poklopac.
(5)U slučaju da je oštećenja spremnika za odlaganje otpada uzrokovao davatelj usluge
trošak nabave nove snosit će davatelj usluge.
Davatelj usluge je posebice dužan:
1. označiti spremnike odgovarajućom oznakom
2. dostaviti korisniku usluge Obavijest u rokovima iz Uredbe,
3.odgovarati za sigurnost, redovitost, i kvalitetu javne usluge i usluge povezane s javnom
uslugom
4. pridržavati se drugih odredbi Odluke.
Članak 16.
Kada korisnik zahtjeva promjenu zapremine spremnika ili dodatni spremnik, krajnji rok
za dostavu spremnika je 30 (trideset) dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Članak 17.
Korisnici usluge dužni su spremnike za komunalni otpad na dan odvoza, prema
rasporedu, iznijeti na prvu dostupnu javnu površinu, najkasnije do termina iz Obavijesti iz članka
64. Odluke na način da ne ometaju javni promet na kolniku ili pješačkoj stazi.

Način plaćanja cijene javne usluge
Članak 18.
(1)Cijena javne usluge utvrđuje se Cjenikom javne usluge kojeg donosi i mijenja davatelj
usluge sukladno zakonu i propisima donesenim na temelju zakona.
(2)Korisnik usluge je dužan plaćati cijenu javne usluge utvrđenu Cjenikom javne usluge.
Članak 19.
(1)Cijenu javne usluge korisnici usluge plaćaju na temelju računa koji im davatelj usluge
ispostavlja.
(2)Davatelj javne usluge omogućava korisniku usluge provjeru ispravnosti zaračunatog
iznosa u odnosu na pruženu uslugu.
Članak 20.
(1)Računi se dostavljaju korisniku na obračunsko mjesto, a na izričit zahtjev korisnika, na
adresu koju on odredi unutar Republike Hrvatske.
(2)Na zahtjev korisnika usluge davatelj usluge će dostaviti e-račun preko Internet
bankarstva banke korisnika usluge.
(3)Korisnici usluga su dužni ispostavljeni račun podmiriti do roka utvrđenog na računu.
(4)U slučaju zakašnjenja zaračunavaju se zakonske zatezne kamate u skladu sa
propisima.
Zaštita prava korisnika usluga
Članak 21.
(1)Korisnici usluge imaju mogućnost podnošenja pisanih prigovora na pruženu javnu
uslugu i način rada davatelja usluge, u dijelu koji se odnosi na skupljanje komunalnog otpada, a
koji je kod korisnika izazvao neugodu.
(2)Prigovor se može podnijeti pisano putem pošte, telefaksa, elektroničkom poštom ili na
zapisnik u sjedištu davatelja usluge, svakog radnog dana, u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.
(3)Davatelj usluge je dužan na prigovor korisnika usluge odgovoriti u roku od 15
(petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.
(4)Davatelj usluge dužan je voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora Korisnika
najmanje godinu dana od dana primitka prigovora Korisnika.
Članak 22.
(1)Po primitku odgovora na pisani prigovor, nezadovoljan korisnik može podnijeti pisanu
reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije kojeg je davatelj usluge dužan osnovati sukladno
odredbama Zakon o zaštiti potrošača.
(2)Povjerenstvo za reklamacije je dužno pisano odgovoriti na zaprimljene reklamacije
korisnika u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja reklamacije.
Članak 23.
Korisnici usluge imaju mogućnost podnošenja pisanih prigovora na ispostavljeni račun za
obavljenu javnu uslugu u roku od 8 (osam) dana od zaprimanja računa, u protivnom se smatra
da je ispostavljeni račun nesporan a priloženi obračun pravilan.

Završne odredbe
Članak 24.
(1)Ovi Opći uvjeti objavljuju se kao sastavni dio Odluke u „Službenim novinama Općine
Marčana.
(2)Ovi Opći uvjeti objavit će se na internetskim stranicama Općine Marčana i davatelja
usluge.

Odluka o načinu provedbe mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja
otpada i mjera za uklanjanje odbačenog otpada (“Službene novine Općine Marčana”, br.
3/18.)
Na temelju članka 36. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne
novine“ 94/13. i 73/17.) i članka 36. točke 2. Statuta Općine Marčana (“Službene novine
Općine Marčana”, br. 7/09., 2/13. i 4/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Marčana, na
sjednici održanoj dana 28. veljače 2018. godine, donosi

ODLUKU
o načinu provedbe mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja
otpada i mjera za uklanjanje odbačenog otpada
UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se način provedbe mjera za sprječavanje nepropisnog
odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje odbačenog otpada.
Članak 2.
Izrazi upotrijebljeni u ovoj Odluci imaju isto značenje kao i izrazi koji se koriste u
Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (u daljnjem tekst: Zakon) i propisima za provedbu
tog Zakona.
NAČIN PROVEDBE MJERA ZA SPRJEČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA
OTPADA
Članak 3.
Mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada uključuju:
1.uspostavu sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu;
2.uspostavu sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada;
3.provedbu redovitog godišnjeg nadzora područja Općine Marčana radi utvrđivanja
postojanja odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine
evidentirano postojanje odbačenog otpada;
4.postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada;
5.postavljanje zapreka radi sprječavanja pristupa lokacijama na kojima je evidentirano
postojanje odbačenog otpada;
6.sustav videonadzora lokacija na kojima je evidentirano postojanje odbačenog otpada
kao i na pristupnim putovima do tih lokacija,
7.povremenog nadzora komunalnog redara i fizičke zaštite od strane drugih osoba na
pojedinim lokacijama na kojima je evidentirano postojanje odbačenog otpada.
Članak 4.
(1)Općina Marčana uspostavit će sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno
odbačenom otpadu putem obrasca objavljenog na mrežnoj stranici www.marcana.hr.

(2)Osim prijave putem mrežne stranice građani mogu nepropisno odbačen otpad prijaviti
osobno, telefonom i putem pošte sukladno uputi koja se objavljuje na mrežnoj stranici i dostavlja
svim kućanstvima na području Općine Marčana putem informativnog letka.
(3)U slučaju da prijava sadrži podatke o počinitelju nepropisnog odbacivanja otpada,
prijavitelju se mora omogućiti da ostane anoniman, ako to želi.
Članak 5.
(1)Nove lokacije nepropisno odbačenog otpada evidentiraju se temeljem:
- obavijesti građana i rezultata očevida komunalnog redara povodom tih obavijesti,
- prikupljanja podataka od strane komunalnog redara o lokacijama nepropisno odbačenog
otpada od pravnih osoba i pojedinaca koji imaju tekućih saznanja o stanju u prostoru Općine
Marčana (lovačke udruge, Hrvatske šume, lučka kapetanija i dr.) i rezultata očevida komunalnog
redara povodom tih podataka,
- povremenog obilaska od strane komunalnog redara pojedinih područja u Općini
Marčana za koja se smatra da zbog pristupačnosti ili drugih razloga postoji povećani rizik
odbacivanja otpada u okoliš.
(2)Prilikom očevida komunalnog redara utvrđuju se svi potrebni podaci potrebni za
vođenje mrežne aplikacije sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada iz članka 137. stavka
3. točke 7. Zakona.
Članak 6.
(1)Redoviti godišnji obilazak područja Općine Marčana radi utvrđivanja postojanja
odbačenog otpada vrši se, u pravilu, tijekom siječnja i veljače kalendarske godine, kada je,
obzirom na vegetacijsko razdoblje, najlakše uočiti odbačeni otpad te utvrditi njegovu vrstu i
količinu.
(2)Osim lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje
odbačenog otpada, obvezno se vrši i obilazak lokacija s kojih je prethodnih godina uklonjen
otpad i koje su u cijelosti sanirane, a radi provjere da li se na njima ponovno odbacuje otpad.
(3)Tijekom obilaska lokacija iz stavka 1. i 2. kao i kod utvrđivanja novih lokacija s
nepropisno odbačenim otpadom, stanje tih lokacija se fotodokumentira te utvrđuje vrsta
odbačenog otpada i procjenjuje njegova količina.
(4)Obradom podataka redovitog godišnjeg obilazaka područja Općine Marčana, potrebno
je utvrditi razliku u odnosu na stanje prilikom prethodnog obilaska, uzimajući u obzir i u
međuvremenu uklonjeni otpad s pojedine lokacije.
Članak 7.
(1)Znakovi o zabrani odbacivanja otpada u okoliš postavljaju se na početku pristupnih
putova do lokacija na kojima je evidentirano nepropisno odbacivanje otpada, a ako je navedenim
lokacijama moguće pristupiti putem više putova, na samim tim lokacijama na vizualno
uočljivom mjestu.
(2)Prilikom postave znaka iz stavka 1. ovoga članka potrebno je utvrditi njegov točan
položaj i istoga fotografirati, a podatke unijeti u evidenciju o postavljenim znakovima zabrane
odbacivanja otpada u okoliš.
Članak 8.
Kada je to moguće i dopušteno, obzirom na status nekretnine i stav njezina vlasnika
odnosno osobe koja upravlja nekretninom, pristup lokacijama na kojima je evidentirano
postojanje odbačenog otpada može se zapriječiti postavljanjem ograde, zemljanog nasipa ili

druge zapreke, a u cilju da se fizički spriječi pristup takvim lokacijama vozilima koja služe za
prijevoz otpada.
Članak 9.
(1)Na lokacijama na kojima je evidentirano postojanje odbačenog otpada kao i na
pristupnim putovima do tih lokacija može se stalno ili povremeno postaviti videonadzor sa
ciljem odvraćanja počinitelja da odbacuju otpad u okoliš te utvrđivanja počinitelja i vremena
počinjenja takvih prekršaja.
(2)Na lokacijama iz stavka 1. ovoga članka obavezno se postavlja i znak o zabrani
odbacivanja otpada u okoliš s napomenom o postavljenom videonadzoru.
Članak 10.
(1)Komunalni redar će povremeno, na lokacijama na kojima je evidentirano postojanje
odbačenog otpada, u određenom vremenu koje se procjenjuje da je kritično, vršiti nadzor te
lokacije prostora u cilju otkrivanja počinitelja koji odbacuju otpad u okoliš i njihova
kažnjavanja, te sprječavanja odbacivanja otpada u okoliš.
(2)Za potrebe sprječavanja odbacivanja otpada u okoliš mogu se angažirati i pravne
osobe i obrti ovlašteni za pružanje usluga fizičke zaštite.
NAČIN PROVEDBE MJERA ZA UKLANJANJE ODBAČENOG OTPADA
Članak 11.
U provedbi mjera za uklanjanje odbačenog otpada u okoliš što uključuje i uklanjanje
naplavljenog morskog otpada, komunalni redar postupa sukladno odredbama članka 36. stavka 3.
do stavka 7. Zakona.
Članak 12.
Ako je otpad odbačen na javnu površinu kojom upravlja Općina Marčana, uklonit će ga,
ako se radi o otpadu koji prikuplja i odvozi davatelj javne usluge prikupljanja mješovitog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, taj davatelj javne usluge odmah po
saznanju o njemu, a u sklopu svojih redovnih aktivnosti, bez potrebe prethodnog donošenja
rješenja komunalnog redara o tome, te o istom dostaviti podatke komunalnom redaru.
Ako se radi o drugim vrstama otpada, komunalni redar će po saznanju o tom otpadu, u
slučaju iz stavka 1. ovoga članka, bez odgode zatražiti od Općine Marčana njegovo uklanjanje
predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada.
ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Općine
Marčana”.
Klasa: 361-01/18-01/02
Ubroj: 2168/05-01-18-03
Marčana, 28. veljače 2018.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARČANA
PREDSJEDNIK
Denis Diković,v.r.

O d l u k a o g r o b l j i m a (“Službene novine Grada Pula”, br. 8A/98. i “Službene novine
Općine Marčana”, br. 1/00., 1/05., 7/08. i 7/09.)

ODLUKA
o grobljima
Redakcijski pročišćeni tekst
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se način, uvjeti i mjerila obavljanja komunalne djelatnosti
održavanja groblja na području Općina Marčana, i to:
- uvjeti upravljanja grobljem od strane pravne osobe koja upravlja grobljem,
- mjerila i načina dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, vremenski
razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta te način ukopa nepoznatih osoba,
- održavanje groblja i uklanjanje otpada,
- uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta na korištenje i godišnje
naknade za korištenje grobnog mjesta.
Članak 2.
Groblja na području Općine Marčana su postojeća groblja u naseljima Filipana,
Hreljići, Kavran, Krnica, Loborika, Marčana, Mutvoran i Rakalj ( staro i novo).
Članak 3.
Groblja iz članka 2. ove Odluke su komunalni objekti u vlasništvu Općine Marčana i, u
pravilu, služe ukopu umrlih osoba s njenog područja.
U komunalni dio groblja može se izvršiti samo ukop osoba koje su u trenutku smrti imale
prebivalište na području Općine Marčana, te ukop nepoznatih osoba iz ove Odluke.
Iznimno od odredbi stavka 2. ovog članka, na groblju u Hreljići može se u komunalni dio
groblja izvršiti ukop i osoba s posljednjim prebivalištem u naseljima Manjadvorci, Beloći,
Dobrani, Rebići i Plehuti, s područja kojih se tradicionalno vrše ukopi u navedeno groblje.
Osobama koje nemaju prebivalište na području Općine Marčana može se dodjeliti
grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu, a sukladno uvijetima iz ove
Odluke.
II. UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJIMA
Članak 4.
Grobljima na području Općine Marčana upravlja trgovačko društvo u vlasništvu Općine
Marčana MANDALENA d.o.o. (u daljnjem tekstu: Uprava groblja).
Uprava groblja održava prostor i zgrade za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, dok
pogrebne poslova, uključujući i ukop pokojnika, obavlja jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba
na temelju ugovora o koncesiji.
U sklopu obavljanja svoje djelatnosti koja se odnosi na održavanje groblja Uprava
groblja općim aktima uređuje određene odnose, rješava u pojedinačnim upravnim stvarima o
pravima, obvezama i odgovornosti fizičkih i pravnih osoba te obavlja druge javne ovlasti, sve
sukladno propisima i ovoj Odluci.

Članak 5.
Uprava groblja dužna je:
- skrbiti da osigura dovoljan broj grobnih mjesta za potrebe redovnog ukopa umrlih osoba
na području Općine Marčana,
- osigurati održavanje, uređenje i rekonstrukciju groblja na način koji odgovara tehničkim i
sanitarnim uvjetima i koji ne narušava pijetet prema umrlim osobama,

- brinuti o grobovima koji su proglašeni spomenicima kulture i o grobovima u kojima su
pokopani posmrtni ostaci značajnijih povijesnih ličnosti,
- obavljati poslove u svezi davanja grobnog mjesta na korištenje i naplate godišnje
naknade za korištenje grobnog mjesta,
- voditi grobni očevidnik i registar umrlih osoba, te druge propisane evidencije,
- obavljati i druge poslove propisane Zakonom o grobljima, ovom Odlukom i drugim
propisima.
III. MJERILA I NAČIN DODJELE I USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA
KORIŠTENJE
Članak 6.
Grobno mjesto je dio prostora groblja, određen kao takav na položajnom planu grobnih
mjesta i grobnica namijenjen ukopu jedne ili više osoba.
Članak 7.
Grobna mjesta daje na korištenje Uprava groblja na neodređeno vrijeme uz naknadu te o
tome donosi rješenje povodom zahtjeva zainteresirane osobe.
Grobna mjesta daju se na korištenje prema Planu rasporeda i korištenja koje donosi
Uprava groblja za svako pojedino groblje te redoslijedu podnošenja zahtjeva za dodjelu, a
uvažavajući pri tome, koliko je to moguće, želju podnositelja zahtjeva.
Pravo na dodjelu grobnih mjesta sukladno odredbama stavka 1. i 2. ovog članka imaju
osobe s prebivalištem na području Općine Marčana i naselja iz članka 3. stavka 3. ove Odluke.
Općinski načelnik, polazeći od mogućnosti za osnivanjem novih grobnih mjesta na
pojedinom groblju, programa uređenja groblja, te potreba za dodjelom novih grobnih mjesta
osobama iz stavka 3. ovog članka, može odlučiti da Uprava groblja određeni broj grobnih mjesta
dodjeli na neodređeno vrijeme uz naknadu i osobama koje nemaju prebivalište na području iz
stavka 3. ovog članka, a koje su u trenutku rođenja imale prebivalište na tom području ili su
članovi obitelji takvih osoba. Pod članom obitelji u smislu ovog stavka smatraju se: bračni drug,
djeca rođena u braku ili izvan braka, posvojena i pastročad, roditelji, očuh, maćeha, posvojitelji
te unuci.
Članak 8.
U slučaju spora o pravu ukopa, Uprava groblja će obustaviti ukope u grobno mjesto dok
spor ne bude riješen.
Članak 9.
Pravo ukopa uz korisnika grobnog mjesta imaju i članovi njegove obitelji.
Članak 10.
Korisnik može ugovorom ustupiti trećim osobama korištenje grobnog mjesta odnosno
dopustiti im privremeni ukop u grobno mjesto na određeno vrijeme.

Ako ima više korisnika jednog grobnog mjesta, svaki od korisnika može raspolagati
grobnim mjestom samo uz pisanu suglasnost ostalih korisnika
Ugovor iz stavka 1. odnosno pisana suglasnost iz stavka 2. ovog članka moraju biti
ovjereni kod javnog bilježnika i moraju se dostaviti Upravi groblja, a međusobni odnosi jasno
uređeni kako ne bi postojala nikakva dvojba glede prava na pokop umrlih. U slučaju dvojbe oko
prava korištenja grobnog mjesta odnosno oko prava na ukop, Uprava groblja neće unositi
promjene u grobni očevidnik, a umrla osoba pokopat će se u komunalni dio groblja, dok će
dodatni troškovi teretiti njegovu obitelj.
Članak 11.
U slučaju da pokojnik ili članovi njegove obitelji nisu korisnici grobnog mjesta u koje bi
pokojnik mogao biti pokopan, Uprava groblja će ugovorom ustupiti grobno mjesto obitelji
pokojnika na komunalnom dijelu groblja. Ustupanje iz prethodnog stavka vrši se uz naknadu na
rok do deset godina, po isteku kojeg roka se grobno mjesto prekopava, a posmrtni ostaci umrle
se prenose u drugo grobno mjesto ili kosturnicu.
Naknada iz prethodnog stavka jednaka je visini godišnjih grobnih naknada za
desetogodišnje razdoblje na koje se vrši ustupanje grobnog mjesta.
Naknada iz prethodnog stavka plaća se u rokovima dospjeća godišnjih grobnih naknada, s
time da prvi obrok za tekuću godinu u kojoj se vrši ustupanje grobnog mjesta dospjeva za
plaćanje u roku od osam dana od sklapanja ugovora ustupanju grobnog mjesta.
IV. VREMENSKI RAZMACI UKOPA U POPUNJENA GROBNA MJESTA
Članak 12.
U popunjena grobna mjesta može se odobriti ukop nakon proteka deset godina od
posljednjeg ukopa u grob.
Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka .ukop u popunjeno grobno mjesto (grob) može
se odobriti za člana obitelji nakon isteka roka od pet godina od posljednjeg ukopa, uz obvezu da
se, sukladno važećim propisima, ostaci ranije umrle osobe sakupe u odgovarajući sandučić i
ostave u istom grobu.
V. NAČIN UKOPA NEPOZNATIH OSOBA
Članak 13.
Nepoznate osobe ukopat će se na onom groblju u Općini Marčana i dijelu tog groblja
koje odredi Uprava groblja, a vodeći računa o mogućnostima osnivanja novih grobnih mjesta i u
Planu i rasporedu korištenja grobnih mjesta konkretnog groblja.
VI. ODRŽAVANJE GROBLJA I NAČIN UKOPA
Članak 14.
Održavanje groblja obavlja Uprava groblja na način da osigura groblja urednim i
primjerenim njihovoj namjeni.
Održavanje groblja, u dijelu koji se odnosi na održavanje prostora i zgrada za obavljanje
ispraćaja i sahrane pokojnika, provodi se sukladno godišnjem programu održavanja groblja,
kojeg donosi Općinsko vijeće Općine Marčana.

Članak 15.
Svi građevinski zahvati na groblju moraju biti izvedeni u skladu s propisima o građenju,
položajnim planom grobnih mjesta i grobnica, estetskim, sanitarnim, i drugim tehničkim
pravilima.
Izvođenje građevinskih zahvata na grobnim mjestima (nadgrobna ploča, nadgrobni
spomenik i znaci, ograda groba i sl.) odobrava Uprava groblja rješenjem.
Uprava groblja može odobriti izvođenje građevinskih zahvata na grobnim mjestima
samo osobama koje su stekle pravo korištenja grobnog mjesta na neodređeno vrijeme (rješenje o
dodjeli grobnog mjesta na neodređeno vrijeme, nasljeđivanje ili druga pravno valjana osnova),
koje su kao takve upisane u grobni očevidnik, te koje nemaju nepodmirenih dospjelih obveza s
temelja naknade za dodjelu grobnih mjesta na neodređeno vrijeme i godišnje grobne naknade.
Rješenjem iz stavka 2. ovog članka određuje se visina naknade u svezi izvođenja radova
na groblju, koja se plaća u svezi utroška vode i struje, te povećanih troškova na održavanju
groblja.
Visina naknade iz prethodnog stavka određuje se u paušalnom iznosu sukladno odluci
Uprave groblja.
Izvoditelji radova su prilikom izvođenja radova dužni:
- radove izvoditi u vremenu koje odredi Uprava groblja i na način da se u najvećoj
mogućoj mjeri osigura mir i dostojanstvo na groblju;
-građevni materijal potreban za izvođenje radova držati na groblju samo kraće vrijeme, i
to smješten na način da bitnije ne ometa kretanje po groblju;
- za dovoz građevnog materijala i odvoz neiskorištenog materijala te otpadnog materijala
koristiti samo puteve i staze koje odredi Uprava groblja.
- u slučaju prekida radova kao i po njihovom završetku radilište bez odgađanja dovesti u
prijašnje stanje.
Članak 16.
O obliku, materijalu i načinu uređenja grobnog mjesta odlučuje korisnik uz prethodno
pribavljenu suglasnost Uprave groblja.
Kada se nadgrobni spomenici postavljaju od materijala trajne vrijednosti, moraju po
obliku, materijalu i načinu izvedbe biti primjereni okolini i mjesnim običajima.
Članak 17.
Korisnik grobnog mjesta dužan je skrbiti da ono stalno bude uredno i čisto, vodeći pri
tome računa da ne ošteti ili nagrdi susjedna grobna mjesta ili drugi prostor groblja i njegova
okoliša.
Svaki grob odnosno grobnica mora biti označen prikladnim nadgrobnim znakom.
Ako se grobno mjesto ne održava ili postoji opasnost oštećenja opreme i uređaja
groba,Uprava groblja upozorit će korisnika grobnog mjesta da je dužan održavati grobno mjesto
odnosno obavijestiti ga o opasnosti od oštećenja. Ukoliko korisnik grobnog mjesta u određenom
roku ne uredi grobno mjesto odnosno ne izvrši potrebne popravke, isto će izvršiti Uprava groblja
na trošak korisnika.
Članak 18.
Uprava groblja dužna je na prikladnom i vidljivo označenom mjestu na groblju odnosno
neposredno uz groblje osigurati posude za odlaganje smeća, ostataka cvijeća i drugog otpadnog
materijala, te skrbiti o pravodobnom odvozu istog.

VII. UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE NAKNADE KOD DODJELE GROBNOG
MJESTA NA KORIŠTENJE NA NEODREĐENO VRIJEME
Članak 19.
Visinu naknade koja se plaća kod dodjele grobnog mjesta na neodređeno vrijeme
određuje Uprava groblja svojom odlukom po četvornom metru grobnog mjesta ovisno od:
- opremljenosti groblja potrebnim objektima komunalnom i drugom infrastrukturom;
- prosječnih troškova izgradnje odnosno proširenja groblja, uzimajući u obzir i
eventualno prethodno učešće korisnika u tim troškovima.
Kod određivanja visine naknade iz prethodnog stavka može se uzeti u obzir i lokacija
grobnog mjesta na groblju (blizina glavnih staza, grobno mjesto uz zid i dr.).
Članak 20.
Visinu naknade koju će platiti pojedini korisnik određuje Uprava groblja na temelju
odluke iz članka 19. ove Odluke rješenjem o davanju grobnog mjesta na korištenje na
neodređeno vrijeme.
Naknada se plaća po konačnosti rješenja iz prethodnog stavka isplatom u jednom obroku
u roku od 15 dana ili plaćanjem u četiri jednaka obroka, od kojih prvi dospijeva u roku od 15
dana, a daljnji svaka naredna tri mjeseca.
Iznimno od odredbi prethodnog stavka, kod dodjele grobnih mjesta osobama iz članka 7.
stavka 4. ove Odluke, naknada se plaća se u jednom obroku u roku od 15 dana po donošenju
rješenja o dodjeli grobnog mjesta na neodređeno vrijeme.
VIII. UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE GODIŠNJE NAKNADE ZA KORIŠTENJE
GROBNOG MJESTA
Članak 21.

Visinu godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta određuje svojom odlukom Uprava
groblja po četvornom metru grobnog mjesta na temelju procijenjenih godišnjih troškova
održavanja groblja i površine svih grobnih mjesta na koje se ti troškovi dijele.
Članak 22.
Visinu godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta koju će platiti pojedini obveznik
određuje Uprava groblja posebnim rješenjem na temelju odluke iz članka 21. ove Odluke.
Godišnja naknada za korištenje grobnog mjesta plaća se u jednom obroku.
Rok plaćanja godišnje grobne naknade iz prethodnog stavka određuje Uprava groblja
odlukom iz članka 21. ove Odluke, s time da rok plaćanja te naknade ne može biti utvrđen prije
30. lipnja tekuće godine za koju se plaća godišnja grobna naknada.
Ukoliko po isteku desetogodišnjeg razdoblja, na koje je ustupljeno grobno mjesto na
komunalnom dijelu groblja, isto ne bude prekopano prema odredbama članka 11. stavka 2. ove
Odluke, osobe kojima je ustupljeno to grobno mjesto počinju plaćati godišnju grobnu naknadu
sukladno odredbama ovog članka, a do prekapanja tog grobnog mjesta.
IX. NADZOR I KAZNENE ODREDBE
Članak 22.a.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši Uprava groblja.
Članak 22.b
Direktor MANDALENA d.o.o i radnici Uprave groblja koje on odredi ovlašteni su:

1.nadzirati primjenu ove Odluke,
2.narediti fizičkim i pravnim osobama izvršavanje određene radnje, ako pregledom utvrdi
da se one ne obavljaju ili se obavljaju suprotno odredbama ove Odluke,
3.naložiti prestanak radova na groblju i uklanjanje rezultata građevinskih zahvata
izvršenih bez odobrenja ili protivno izdanom odobrenju,
4.predložiti izdavanje prekršajnog naloga i pokretanje prekršajnog postupka.
Nadzor nad primjenom ove Odluke i drugih općih akata u svezi groblja vrši i komunalni
redar Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marčana odnosno osoba koja obavlja poslove iz
djelokruga komunalnog redara.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marčana ovlašten je za prekršaje iz ove
Odluke:
- izdati obavezni prekršajni nalog i izreći novčanu kaznu,
- pokrenuti prekršajni postupak optužnim prijedlogom prekršajnom sudu i
poduzimati druge radnje u tom postupku u svojstvu ovlaštene osobe tužitelja.
Članak 22.c
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna do 5.000,00 kaznit će se za prekršaj
pravna osoba ako:
1. izvodi građevinske radove na groblju bez rješenje Uprave groblja iz članka 15. stavka
2. ove Odluke ili protivno uvjetima iz tog rješenja,
2. se ne pridržava dužnosti iz članka 15. stavka 6.ove Odluke.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna do 2.000,00 kaznit će se za prekršaj
pravna osoba ako se ne pridržava pravila iz odluke Uprave groblja o pravilima ponašanja na
groblju.
Odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznit će se novčanom kaznom:
- u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka,
- u iznosu od 200,00 do 500,00 kuna za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka.
Fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja je prekršaj
počinila u svezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti kaznit će se novčanom
kaznom:
- u iznosu od 1.000,00 do 4.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka,
- u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka.
Fizička osoba, osim fizičke osobe iz stavka 4. ovoga članka, kaznit će se novčanom
kaznom:
- u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka,
- u iznosu od 200,00 do 500,00 kuna za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka.
X. OSTALE ODREDBE
Članak 22.d
Plan rasporeda i korištenja groblja iz članka 7. stavka 2. te odluke iz članka 15. stavka 5.,
članka 19. i članka 21. ove Odluke donosi direktor MANDALENA d.o.o po prethodno
pribavljanoj suglasnosti Općinskog načelnika.
XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 23.
Do osnivanja i početka rada vlastitog pogona Općine Marčana poslove koji spadaju u
djelokrug Uprave groblja:

- Općinsko poglavarstvo glede donošenja općih akata,
- Upravni odjel glede donošenja pojedinačnih akata i obavljanja drugih poslova.
Članak 24.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o grobljima («Službene novine
Grada Pule», br. 8A/93).
Članak 25.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u «Službenim novinama Grada
Pule»
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
GROBLJIMA IZ SLUŽBENIH NOVINA OPĆINE MARČANA BROJ 1/00.

Članak 12.
Ispred članka 23. riječi naslova “IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE”
mijenjaju se i glase ”XI. PRIJELAZNE ODREDBE I ZAVRŠNA ODREDBA”.
Članak 23. mijenja se i glasi:
“Članovima obitelji umrlih osoba, koje su pokopane na grobnim mjestima do dana
stupanja na snagu Odluke o grobljima (“Službene novine Grada Pule”, br. 8A/98), kojima još
nije izvršena dodjela grobnih mjesta na neodređeno vrijeme, dodjelit će se na njihov zahtjev
takva postojeća grobna mjesta na neodređeno vrijeme.
Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka osobe koje su stekle pravo korištenja grobnog
mjesta na novom groblju Rakalj i novom dijelu groblja Marčana temeljem rješenja Mjesne
zajednice Rakalj odnosno Mjesne zajednice Marčana, smatrat će se korisnicima tih grobnih
mjesta na neodređeno vrijeme, o čemu će se, prema potrebi donijeti rješenje kojim se utvrđuje taj
status.
Odlukom iz članka 19. ove Odluke odredit će se za osobe iz stavka 1., kojima se
dodjeljuju postojeća grobna mjesta, niža visina naknade nego u slučaju dodjele novih grobnih
mjesta, pod uvjetom da te osobe nemaju nepodmirenih obveza glede plaćanja godišnje grobne
naknade za 1998. i 1999. godinu.
Pravo na dodjelu grobnog mjesta pod uvjetima iz ovog članka odeđuje se prema
slijedećem redoslijedu:
- osobe koje su vlasnici odnosno nasljednici opreme groba i ujedno obveznici plaćanja
godišnje grobne naknade, ako to dokažu pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju,
- obveznici plaćanja godišnje grobne naknade uz suglasnost članova obitelji.
Suglasnost iz alineje 2. prethodnog stavka daje se davanjem izjave u zapisnik kod
službene osobe koja vodi postupak dodjele grobog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme ili
pisanom izjavom ovjerenom od javnog bilježnika odnosno drugom javnom ispravom, a krug
članova obitelji utvrđuje se odgovarajućom primjenom Zakona o nasljeđivanju u odnosu na
pretpostavljenog prijašnjeg korisnika grobnog mjesta.
Pod uvjetima iz ovog člana pravo na dodjelu grobnog mjesta na neodređeno vrijeme
može zajednički ostvariti i više članova obitelji, s time da one među sobom sporazumno
određuju svog predstavnika koji će se odrediti kao obveznik plaćanja godišnje grobne naknade.
Osobe iz stavka 4. ovog članka, nakon što je utvrđeno da mogu ostvariti pravo na dodjelu
grobnog mjesta prema uvjetima iz ovog članka, mogu to pravo ustupiti nekom od članova svoje
obitelji.
U odnosu na plaćanje naknade za dodjelu grobnog mjesta koja budu dodjeljena po
odredbama iz ovog članka ne primjenjuju se odredbe članka 20. stavka 4. ove Odluke.

Pravo na dodjelu grobnog mjesta pod uvjetima iz ovog članka može se ostvariti do 31.
prosinca 2001. godine.”
Članak 13.
Iza članka 23. dodaju se dva nova članka koji glase:
“Članak 23.a
Poglavarstvo Općine Marčana dužno je odluku iz članka 7. stavka 4. ove Odluke donijeti
u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke.
Uprava groblja dužna je u roku od dva mjeseca od stupanja na snagu ove Odluke donijeti
plan rasporeda i korištenja groblja iz članka 7. stavka 2., te odluke iz članka 15. stavka 5., članka
19. i članka 21. ove Odluke.
Uprava groblja dužna je u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ove Odluke
pojedinačno pisano obavijestiti sve poznate obveznike plaćanja godišnje grobne naknade o
odredbama članka 23. ove Odluke, te obavijest o tome objaviti u dnevnom tisku i na oglasnim
pločama svih groblja.
Do donošenja i stupanja na snagu odluka iz stavka 2. ovog članka ostaju na snazi:
- Odluka o visini naknade koja se plaća kod dodjele grobnog mjesta na neodređeno
vrijeme (“Službene novine Općine Marčana”, br. 3/99),
- Odluka o visini naknade troškova u svezi izvođenja radova na groblju (“Službene
novine Općine Marčana”, br. 3/99).
Članak 23.b
Zahtjevi za dodjelu grobnih mjesta na neodređeno vrijeme podnijeti do stupanja na snagu
ove Odluke riješit će se primjenom općih akata koji su bili na snazi do stupanja na snagu ove
Odluke.”
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenim novinama Općine Marčana.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
GROBLJIMA IZ SLUŽBENIH NOVINA OPĆINE MARČANA BROJ 1/05.

Članak 6.
Uprava groblja dužna je u roku od dva mjeseca od stupanja na snagu ove Odluke donijeti
nove odluke iz članka 15. stavka 5. i članka 19. ove Odluke.
Do donošenja i stupanja na snagu odluka iz stavka 2. ovog članka ostaju na snazi:
- Odluka o visini naknade koja se plaća kod dodjele grobnog mjesta na neodređeno
vrijeme (“Službene novine Općine Marčana”, br. 2/2000 i 5/2001)
- Odluka o visini naknade troškova u svezi izvođenja radova na groblju (“Službene
novine Općine Marčana”, br. 5/2000).
Članak 7.
Sa stupanjem na snagu i početkom primjene ove Odluke poslove naplate nenaplaćenih
potraživanja Vlastitog pogona Općine Marčana preuzima Jedinstveni upravni odjel Općine
Marčana.
Sredstva ostvarena naplatom prihoda iz stavka 1. ovog članka koristit će se za podmirenje
nepodmirenih obveza nastalih radom Vlastitog pogona, te za kapitalna ulaganja u groblja.

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu i počinje se primjenjivati sa 01. ožujka 2005. godine, s time
da će prije toga biti objavljena u “Službenim novinama Općine Marčana”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAVRŠNA ODREDBA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O GROBLJIMA IZ
SLUŽBENIH NOVINA OPĆINE MARČANA BROJ 7/08.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave objave u “Službenim novinama
Općine Marčana”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAVRŠNA ODREDBA ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O GROBLJIMA IZ SLUŽBENIH
NOVINA OPĆINE MARČANA BROJ 7/09.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine
Marčana”.

Odluka o visini naknade koja se plaća kod dodijele grobnog mjesta na neodređeno vrijeme
(“Službene novine Općine Marčana”, br. 11/19.)
Na temelju članka 19. stavka 1. Odluke o grobljima (“Službene novine Grada Pula”, br.
8A/98. i “Službene novine Općine Marčana”, br. 1/00., 1/05., 7/08. i 7/09.) direktor Mandalena
d.o.o. za komunalne djelatnosti, poslovanje nekretninama i putnička agencija, po prethodno
pribavljenoj suglasnosti Načelnika Općine Marčana, dana 09. rujna 2019. godine, donosi

ODLUKU
o visini naknade koja se plaća kod dodijele grobnog mjesta na neodređeno
vrijeme
Članak 1.
Ovom se Odlukom određuje visina naknade koja se plaća kod dodijele grobnog mjesta
na neodređeno vrijeme.
Ova se Odluka odnosi na sva groblja na području Općine Marčana osim starog groblja
u Raklju.
Članak 2.
Naknada za dodjelu grobnih mjesta na neodređeno vrijeme koja se odnosi na grobna
mjesta za ukop u zemlju određuje se u visini :
- 690,00 kuna po četvornom metru površine postojećih grobnih mjesta,
- 2.070,00 kuna po četvornom metru površine novih grobnih mjesta.
Postojećim grobnim mjestima u smislu ove Odluke smatraju se grobna mjesta u koja su
već vršeni ukopi članova obitelji osoba koje podnose zahtjev za dodjelu tog grobnog mjesta na
neodređeno vrijeme, kao i druga grobna mjesta na kojima su na drugi način stečena prava na
ukop prije stupanja na snagu Odluke o grobljima (“Službene novine Grada Pula”, br. 8A/98.) .
Novim grobnim mjestima u smislu ove Odluke smatraju se sva ostala grobna mjesta koja
nisu obuhvaćena pojmom postojećeg grobnog mjesta u smislu odredbi prethodnog stavka (napr.
nedodjeljivana grobna mjesta, popunjena grobna mjesta nakon roka iz prethodnog stavka i dr.).
Članak 3.
Naknada za dodjelu grobnih mjesta na neodređeno vrijeme na grobnim mjestima na
kojima su izgrađene grobnice na proširenim dijelovima groblja u Marčani, Mutvoranu i Hreljići
određuje se u visini :
- 5.571,20 kuna po četvornom metru površine grobnice na grobljima Marčana i
Mutvoran,
- 5.028,19 kuna po četvornom metru površine grobnice na groblju Hreljići.
Članak 4.
Naknada za dodjelu grobnih mjesta na neodređeno vrijeme na grobnim mjestima za
ukop u zemlju na proširenom dijelu groblja Hreljići na kojima su izgrađeni betonski okviri,
određuje se u visini od 2.484,36 kuna po četvornom metru površine takvog grobnog mjesta.
Članak 5.
Ako se kod dodjele novog grobnog mjesta na neodređeno vrijeme na korisnika prenosi
izgrađena grobnica ili grobno mjesto s postojećom opremom groba, a ne radi se o slučajevima iz

članka 3. i 4. ove Odluke, on je uz naknadu iz članka 2.stavka 1. podstavka 2. ove Odluke,
dužan platiti i naknadu za vrijednost građevinskih zahvata odnosno opreme groba.
Tekuća vrijednost građevinskih zahvata odnosno opreme groba iz stavka 1. ovog članka
utvrđuje se procjenom prije dodjele grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme.
Članak 6.
Naknade za dodjelu grobnog mjesta na neodređeno vrijeme iz ove Odluke plaćaju se u
korist žiro računa Proračuna Općine Marčana.
Naknada za dodjelu novih grobnih mjesta obračunata za površinu grobnog mjesta prema
jediničnim vrijednostima iz članka 2. do 5. ovog članka umanjuje se osobama koje su kao
investitori građevina na području Općine Marčana platili komunalni doprinos, i to u vrijednosti
od 10% plaćenog komunalnog doprinosa, ali ne više od ukupno 1.500,00 kuna po
pojedinačnom rješenju o komunalnom doprinosu.
Osobe koje su kao investitori građevina platili komunalni doprinos na području Općine
Marčana, mogu pravo na umanjenje naknade na dodjelu novih grobnih mjesta pisanim
očitovanjem prenijeti na svoje bračne drugove, roditelje, djedove i bake, te potomke.
Umanjenje iz stavka 2. i 3. ovog članka mogu ostvariti samo osobe kojima grobno
mjesto nije davano na korištenje na neodređeno vrijeme, i to samo jednom.
Kod plaćanja naknade za dodjelu grobnih mjesta na neodređeno vrijeme odjednom, osim
u slučaju dodjele osobama iz članka 7. stavka 4. Odluke o grobljima, ukupna visina naknade
utvrđena prema odredbama prethodnih stavaka ovog članka umanjuje se za 5 %.
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade koja se plaća kod
dodijele grobnog mjesta na neodređeno vrijeme (“Službene novine Općine Marčana”, br. 2/05.,
3/06. i 7/08.)
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Općine
Marčana”.
Klasa:363-05/19-07/04
Urbroj:2168/05-07-19-02
Marčana, 09. rujna 2019.
DIREKTOR
Blaž Petrić,v.r.

Odluka o visini naknade troškova u svezi radova na groblju (“Službene novine Općine
Marčana”, br. 11/19.)
Na temelju članka 15. stavka 5. Odluke o grobljima (“Službene novine Grada Pule”, br.
8A/98. i “Službene novine Općine Marčana”, br. br. 2/05., 3/06. i 7/08.) direktor Mandalena
d.o.o. za komunalne djelatnosti, poslovanje nekretninama i putnička agencija, po prethodno
pribavljenoj suglasnosti Načelnika Općine Marčana, dana 09. rujna 2019. godine, donosi

ODLUKU
o visini naknade troškova u svezi izvođenja radova na groblju
Članak 1.
Naknada troškova za postavljanje nadgrobnih spomenika i izgradnju grobnica na
grobljima u Općini Marčana, a u svezi utroška vode i struje, te povećanih troškova na
održavanju groblja određuje se u visini od:
- 40,00 kuna za postavljanje nadgrobnih spomenika širine do jednog metra,
- 60,00 kuna za postavljanje nadgrobnih spomenika širine preko jednog metra,
- 120,00 kuna za izradu zidane grobnice,
- 180,00 kuna za izradu betonske grobnice.
U naknadi iz stavka 1. podstavka 1. i 2. sadržana je i naknada za eventualnu izradu
betonskog okvira na koji se postavlja nadgrobni spomenik, a ako se izvode samo radovi na izradi
betonskog okvira plaća se naknada u visini od 30,00 kuna.
U naknadi iz stavka 1. i 2. sadržan je i porez na dodanu vrijednost.
Članak 2.
Visina naknade iz članka 1. ove Odluke određuje se rješenjem kojim se povodom
zahtjeva stranke odobravaju građevinski zahvati na groblju, a naknada se plaća u roku od 15
dana od dana dostave navedenog rješenja stranci u korist žiro računa Mandalena d.o.o. za
komunalne djelatnosti, poslovanje nekretninama i putnička agencija.
Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade troškova u svezi
radova na groblju “Službene novine Općine Marčana”, br. 2/05. i 5/12.)
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Općine
Marčana”.
Klasa:363-05/19-07/05
Urbroj:2168/05-07-19-02
Marčana, 09. rujna 2019.
DIREKTOR
Blaž Petrić,v.r.

Odluka o visini godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta za 2021. godinu (“Službene
novine Općine Marčana”, br. 6/21.)
Na temelju članka 21. Odluke o grobljima (“Službene novine Grada Pule”, br. 8A/98.,
“Službene novine Općine Marčana”, br. 1/00., 1/05., 7/08. i 7/09.) direktor Mandalena d.o.o. za
komunalne djelatnosti, poslovanje nekretninama i putnička agencija, po prethodno pribavljenoj
suglasnosti Načelnika Općine Marčana od 28. svibnja 2021. godine, dana 28. svibnja 2021.
godine, donosi

ODLUKU
o visini godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta
za 2021. godinu
Članak 1.
Ovom se Odlukom određuje visina godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta na
grobljima na području Općine Marčana za 2021. godinu, osim na starom groblju u Raklju.
Članak 2.
Godišnja naknada za korištenje grobnih mjesta za 2021. godinu određuje se u visini:
- 68,75 kuna za grobna mjesta površine do 2,00 četvorna metra,
- 103,13 kuna za grobna mjesta površine od 2,01 do 3,00 četvorna metra,
- 120,31 kuna za grobna mjesta površine od 3,01 do 4,00 četvorna metra,
- 171,88 kuna za grobna mjesta od 4,01 do 6,00 četvornih metara,
- 206,25 kuna za grobna mjesta površine veće od 6,00 četvornih metara.
U naknadi iz stavka 1. sadržan je porez na dodanu vrijednost po stopi od 25%.
Članak 3.
Godišnja naknada za korištenje grobnih mjesta za 2021. godinu plaća se do 30. lipnja
2021. godine u korist žiro računa Mandalena d.o.o. za komunalne djelatnosti, poslovanje
nekretninama i putnička agencija, a temeljem rješenja koje za svakog korisnika grobnog mjesta
donosi uprava tog trgovačkog društva.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Općine
Marčana”.
KLASA:363-05/21-07/01
URBROJ:2168/05-07-21-03
Marčana, 28. svibnja 2021.
DIREKTOR
Blaž Petrić,v.r.

Odluka o pravilima ponašanja na grobljima na području Općine Marčana (“Službene
novine Općine Marčana”, br. 11/19.)
Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o grobljima ("Narodne novine", br. 19/98., 50/12.
i 89/17.), Mandalena d.o.o. za komunalne djelatnosti, poslovanje nekretninama i putnička
agencija sa sjedištem u Marčani, Marčana 161 (u daljnjem tekstu: Uprava groblja), po prethodno
pribavljenoj suglasnosti Načelnika Općine Marčana, dana 09. rujna 2019. godine, donosi

ODLUKU

o pravilima ponašanja na grobljima na području Općine Marčana
I. OPĆA ODREDBA
Članak 1.
Ovom se Odlukom određuju pravila ponašanja na svim mjesnim grobljima na području
Općine Marčana (u cilju očuvanja mira i dostojanstva prema umrlima i nesmetanog obavljanja
komunalne djelatnosti održavanja groblja.
Mjesna groblja na području Općine Marčana iz stavka 1. ovoga članka su postojeća
groblja u naseljima Filipana, Hreljići, Kavran, Krnica, Loborika, Marčana, Mutvoran i Rakalj
(staro i novo).
Pod grobljem se u smislu ove Odluke smatra i prostor kapelice i trga okupljanja u
okruženju kapelice, čak i kada je on fizički odvojen od groblja.
II.VRIJEME POSJETA GROBLJU
Članak 2.
Groblja su komunalni objekti koji otvoreni za posjetitelje svaki dan:
- tijekom siječnja, veljače, studenog i prosinca od 8,00 do 17,00 sati,
- tijekom ožujka i listopada od 7,00 do 18,00 sati,
- tijekom travnja i rujna od 7,00 do 20,00 sati,
- tijekom svibnja, lipnja, srpnja i kolovoza od 7,00 do 21,00 sat.
Članak 3.
Pogrebi se mogu obavljati svakim danom u vremenu od 11,00 do 18,00 sati, osim
siječnja, veljače, studenog i prosinca, kada moraju završiti najkasnije do 17,00 sati.
Iznimno od odredbi stavka 1. pogrebi se mogu po posebnom odobrenju Uprave groblja u
slučaju opravdanih razloga obavljati van vremena iz stavka 1. ovog članka, ali isključivo danju.
Na groblju se smiju održavati samo skupovi koji su vezani s pogrebom, a vjerski se
obredi mogu vršiti u skladu s pravilima vjerskih zajednica.
III.VRIJEME POSJETA POKOJNIKU U KAPELICI
Članak 4.
Kapelica se za posjete pokojniku otvara najranije dva sata prije početka ukopa.
IV.ODRŽAVANJE REDA I MIRA NA GROBLJU
Članak 5.
Posjetitelji groblja dužni su na groblju održavati potpuni mir i ponašati se kako odgovara
mjestu i dužnom poštovanju prema umrlima.

Posjetitelji groblja u pogledu održavanja reda i očuvanja mira na groblju dužni su
ponašati se sukladno ovoj Odluci, a u prisustvu nadležne osobe Uprave groblja, i sukladno
njezinim uputama.
Članak 6.
Radi očuvanja reda i mira na groblju i poštovanja prema umrlima, na groblju je naročito
zabranjeno:
- postavljati i ostavljati na grobovima neprikladne, dotrajale i oštećene posude za cvijeće i
ukrase,
- saditi ukrasno drveće i grmlje na grobnim mjestima ili pored njih od strane građana, osim
sadnje cvijeća i trajnica na grobovima,
- postavljati nedolične spomenike, natpise i slike ili druge predmete na grobovima,
- postavljati bilo kakve reklame,
- kretati se izvan staza odnosno po javnim zelenim površinama na groblju,
- hodati po grobovima i stajati na grobovima,
- kretati se grobljem motornim vozilom, motociklom ili biciklom, osim vozila koja se
koriste pri izvođenju radova na groblju i vozila invalidnih osoba uz posebnu dozvolu
Uprave groblja, vozila koja se koriste za odvoz otpada,
- voditi kućne ljubimce na groblje,
- dovoditi ili puštati stoku i druge životinje na groblje,
- ukapati posmrtne ostatke životinja,
- loviti divljač,
- boravak djece mlađe od 10 godina bez nadzora roditelja ili staratelja,
- obavljati gospodarske djelatnosti unutar groblja (trgovati i dr.),
- prosjačiti,
- odlagati otpad izvan posuda postavljenih unutar odnosno uz groblje,
- odlagati komunalni i drugi otpad koji ne potječe s groblja u posude za odlaganje otpada
postavljene unutar odnosno uz groblje,
- paliti korov i otpad,
- oštećivati i onečišćavati zelene površine, nasade, ukrasno bilje, opremu grobova, opreme
groblja i kapelice,
- neovlašteno ili nesvrhovito koristiti električne i vodovodne instalacije na groblju,
- pristup u kapelicu bez odobrenja Uprave groblja, odnosno bez odobrenja pogrebnika u
vrijeme koje nije predviđeno za posjete pokojniku,
- zabavljati se, pjevati, svirati, galamiti i slično (zabrana sviranja i pjevanja ne odnosi se na
prigodno pjevanje i sviranje vezano za obred pogreba),
- unositi i/ili konzumirati hranu, te alkoholna i bezalokoholna pića.
Izgubljene ili zaboravljene predmete na groblju nalaznik je dužan predati u službene
prostorije Uprave groblja ili telefonom obavijestiti Upravu groblja o nalazu takvih predmeta.
V.OBAVLJANJE RADOVA NA GROBLJU
Članak 7.
Pri izvođenju radova na groblju izvođači su dužni pridržavati se odredaba Odluke o
grobljima i odobrenja Uprave groblja za obavljanje radova na grobljima, te naročito:
- radovi se moraju izvoditi na način da se do najveće mjere očuva mir i dostojanstvo na
groblju, a mogu se obavljati samo u radne dane, a subotom uz odobrenje Uprave groblja,
ako za to postoje objektivno opravdani razlozi,

-

-

izričito se zabranjuje izvođenje svih radova na groblju za vrijeme dok pokojnik leži u
kapelici, za vrijeme pogreba i Svete mise za pokojnika u kapeli odnosno crkvi na groblju,
građevni materijal (opeka, kamen, šljunak, pijesak, cement, vapno i dr.) može se držati na
groblju samo kraće vrijeme koje je neophodno za izvršenje radova, na način da se time ne
ometa promet odnosno kretanje na groblju, osiguran tako da ne oštećuje postojeće i
onečišćava opločenje ili druge objekte na groblju, uz prethodnu dozvolu Uprave groblja,
u slučaju prekida radova, kao i poslije njihova završetka, izvođač je dužan radilište dovesti
u prijašnje stanje, a sav višak materijala odvesti s groblja, te ga ne smije odlagati u posude
na groblju odnosno uz groblje,
za prijevoz i privremeno deponiranje materijala potrebnog za izvođenje radova na groblju,
mogu se koristiti samo oni putovi i staze kao i lokacija za privremeno deponiranje
materijala koju odredi Uprava groblja,
o nastanku štete obavijestiti Upravu groblja, te nakon toga sanirati eventualno nastalu štetu
na grobnim mjestima i nasadima nastalu prilikom izvođenja radova na groblju.

VI.ODRŽAVANJE GROBOVA I GROBNICA
Članak 8.
Korisnici grobnih mjesta dužni su o svom trošku održavati svoje grobno mjesto i prostor
oko groba u redu i čistoći, ne oštećujući i onečišćavajući susjedna grobna mjesta.
Vijence i cvijeće položene na grob nakon ukopa uklanja obitelj pokojnika u za to
predviđene posude na groblju, i to u roku ne dužem:
- 10 dana od ukopa ljeti,
- 20 dana od ukopa u ostala godišnja doba.
Uprava groblja pozvat će korisnike koji se ne pridržavaju odredbi iz stavka 1. i 2. ovoga
članka da to učine odmah po pozivu, a najkasnije u roku od 3 dana od primitka poziva.
Ukoliko se pozvani ne odazove pozivu Uprave groblja, ista će grobno mjesto dati urediti u
nužnom opsegu, a račun dostaviti korisniku grobnoga mjesta radi refundacije troškova.
VII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 9.
Ova Odluka izložit će se na vidljivom mjestu na ulazima svih groblja na području
Općine Marčana.
Članak 10.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o pravilima ponašanja na
grobljima na području Općine Marčana (“Službene novine Općine Marčana”, br. 1/09.)
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama
Općine Marčana”.
Klasa: 363-02/19-07/06
Urbroj:2168/05-07-19-02
Marčana, 09. rujna 2009.
DIREKTOR
Blaž Petrić,v.r.

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i
izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Marčana (“Službene
novine Općine Marčana”, br. 7/20.)
Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o
zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17. i 32/19.) i članka 36. točke 2. Statuta Općine
Marčana („Službene novine Općine Marčana, br. 7/09., 2/13. i 4/13 – pročišćeni tekst) Općinsko
vijeće Općine Marčana na sjednici održanoj dana 28. svibnja 2020. godine, donosi
ODLUKU
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i
izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Marčana
I.OPĆE ODREDBE
Predmet odluke
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuju minimalni uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi
posjednici moraju osigurati, način kontrole njihovog razmnožavanja te način postupanja s
napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Marčana.
Pojmovi
Članak 2.
Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:
1. izgubljena životinja je životinja koja je odlutala od vlasnika i on je traži
2. kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja
za te životinje
3. napuštena životinja je životinja koju je vlasnik svjesno napustio, kao i životinja koju je
napustio zbog više sile kao što su bolest, smrt ili gubitak slobode te životinja koje se vlasnik
svjesno odrekao
4. opasne životinje su životinje koje zbog neodgovarajućih uvjeta držanja i postupanja s njima
mogu ugroziti zdravlje i sigurnost ljudi i životinja te koje pokazuju napadačko ponašanje prema
čovjeku
5. posjednik životinje odnosno kućnog ljubimca (u daljnjem tekstu: posjednik) je svaka pravna ili
fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili skrbnik stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje
i dobrobit životinje
6. prijevoz je premještanje životinja prijevoznim sredstvom u nekomercijalne svrhe, uključujući
postupke pri polasku i dolasku na krajnje odredište
7. radne životinje su psi koji služe kao tjelesni čuvari i čuvari imovine, psi vodiči slijepih i oni
koji služe za pomoć, psi tragači i psi koji služe za obavljanje drugih poslova
8. sklonište za životinje (u daljnjem tekstu: sklonište) je objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju
napuštene i izgubljene životinje gdje im se osigurava potrebna skrb i pomoć

9. slobodnoživuće mačke su mačke koje su rođene u divljini, nemaju vlasnika niti posjednika
10. službene životinje su životinje koje imaju licencu za rad i služe za obavljanje poslova
pojedinih državnih tijela.
II.UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA
Opći uvjeti držanja kućnih ljubimaca
Članak 3.
(1) Posjednik je dužan:
1. osigurati kućnim ljubimcima držanje u skladu s njihovim potrebama, a minimalno
predviđenim Zakonom o zaštiti životinja i ovom Odlukom
2. psima osigurati prostor koji odgovara njihovoj veličini u skladu sa standardima navedenim u
Prilogu 1. ove Odluke i zaštitu od vremenskih neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta za
obitavanje,
3. psima osigurati pseću kućicu ili odgovarajuću nastambu u skladu sa standardima navedenim u
Prilogu 1. ove Odluke
4. označiti mikročipom pse i cijepiti protiv bjesnoće sukladno Zakonu o veterinarstvu
5. onemogućiti bijeg i kretanje pasa po javnim površinama bez nadzora
6. na vidljivom mjestu staviti oznaku koja upozorava na psa te imati ispravno zvono na ulaznim
dvorišnim ili vrtnim vratima
7. pravodobno zatražiti veterinarsku pomoć te osigurati zbrinjavanje i odgovarajuću njegu
bolesnih i ozlijeđenih životinja
8. osigurati kućnim ljubimcima redovitu i pravilnu ishranu te trajno omogućiti pristup svježoj
pitkoj vodi
9. redovito održavati čistim prostor u kojem borave kućni ljubimci.
(2) Posjednik ne smije:
1. zanemarivati kućne ljubimce s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu
2. ograničavati kretanje kućnim ljubimcima na način koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili
strah.
(3) Zabranjeno je:
1. bacanje petardi ili drugih pirotehničkih sredstava na životinje
2. trčanje životinja privezanih uz motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu
3. držati pse trajno vezane ili ih trajno držati u prostorima ili dijelu dvorišta bez omogućavanja
slobodnog kretanja izvan tog prostora
4. vezati pse, osim privremeno u iznimnim situacijama kada ograđivanje dijela dvorišta nije
izvedivo. U tom slučaju pas se može vezati na način da mu je omogućeno kretanje u radijusu 5

metara, a sredstvo vezanja i ogrlica moraju biti od takvog materijala da psu ne nanose bol ili
ozljede te da se sredstvo vezanja ne može omotati i samim time skratiti na manje od 5 metara
5. trajno i samostalno držanje kućnih ljubimaca na adresi različitoj od prebivališta ili boravišta
posjednika, osim u slučaju kada se radi o radnim psima koji čuvaju neki objekt ili imovinu, a
posjednik im je dužan osigurati svakodnevni nadzor
6. držati kao kućne ljubimce opasne i potencijalno opasne životinjske vrste utvrđene važećim
zakonskim propisima o opasnim i potencijalno opasnim životinjskim vrsta
(4) Posjednik pasa mora odgovarajućim odgojem i/ili školovanjem ili drugim mjerama u odnosu
na držanje i kretanje pasa osigurati da životinja nije opasna za okolinu. Pri odgoju pasa posjednik
ne smije koristiti metode koje kod pasa mogu uzrokovati bol, ozljede, patnje ili strah.
(5) Koordinacijska radna skupina iz članka 70. Zakona o zaštiti životinja može predlagati
propisivanje uvjeta za držanje različitih životinjskih vrsta.
(6) Općina Marčana kontrolira obvezu označavanja pasa mikročipom, odnosno provjerava jesu li
svi psi označeni mikročipom.
Uvjeti držanja kućnih ljubimaca u stambenim zgradama i obiteljskim kućama
Članak 4.
(1) Držanje kućnih ljubimaca u zajedničkim prostorijama zgrada i dvorištima zgrada, kretanje
kućnih ljubimaca zajedničkim dijelovima zgrada i dvorištima zgrada te obvezu čišćenja tih
prostorija i prostora koje onečiste kućni ljubimci sporazumno utvrđuju suvlasnici zgrade
sukladno propisima o vlasništvu. Posjednik kućnih ljubimaca dužan je držati ih na način da ne
ometaju mir sustanara ili na drugi način krše dogovoreni kućni red stambene zgrade i stanara
okolnih nekretnina.
(2) Posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez okućnice, dužan ga je svakodnevno izvoditi radi
obavljanja nužde i zadovoljenja dnevnih fizičkih aktivnosti.
Članak 5.
(1) Posjednici kućnih ljubimaca u stambenim zgradama dužni su prijaviti broj i spol pasa i
mačaka o kojima skrbe predstavniku stanara.
(2) Predstavnik stanara u stambenoj zgradi dužan je jednom godišnje ili na zahtjev komunalnog
redara sakupiti i javiti broj i spol pasa i mačaka za svaku stambenu jedinicu komunalnom redaru.
(3) Predstavnik stanara dužan je navedene podatke prikupiti i obraditi sukladno Zakonu o zaštiti
osobnih podataka.
Članak 6.
(1) Posjednici kućnih ljubimaca u obiteljskim kućama dužni su prijaviti broj i spol pasa i
mačaka o kojima skrbe komunalnom redaru.
(2) Posjednik je dužan u roku od 10 dana od udomljenja ili kupnje psa ili mačke isto prijaviti
komunalnom redaru.

(3) Ukoliko sustanari ili sugrađani smatraju da nije izvršena obaveza iz stavka 1. dužni su svoju
sumnju prijaviti.
Uvjeti izvođenja kućnih ljubimaca na javne površine
Članak 7.
Pse se smije izvoditi na javne površine ako su označeni mikročipom, na povodcu i pod nadzorom
posjednika.
Članak 8.
Psi se mogu kretati bez povodca, uz nadzor posjednika na javnim površinama na kojima je to
dozvoljeno posebnom odlukom te označeno odgovarajućim znakom (plaže za pse, park za pse i
sl.).
Članak 9.
Kretanje kućnih ljubimaca dopušteno je u prostorima i prostorijama javne namjene uz dopuštenje
vlasnika, odnosno korisnika prostora, osim ako ovom odlukom nije drugačije određeno.
Članak 10.
Kućnim ljubimcima koji se kreću slobodno ili na povodcu zabranjeno je kretanje na dječjim
igralištima, cvjetnjacima, neograđenim sportskim terenima, neograđenim dvorištima škola i
vrtića te na drugim mjestima gdje postoji opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske
sigurnosti i zdravlja ljudi bez dopuštenja vlasnika i dozvole korisnika prostora.
Članak 11.
Iz sigurnosnih razloga prometa, sugrađana i drugih životinja te u svrhu prevencije
nekontroliranog razmnožavanja zabranjeno je puštanje kućnih ljubimaca da samostalno šeću
javnim površinama bez prisutnosti i nadzora posjednika.
Članak 12.
Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu nositi
pribor za čišćenje i očistiti javnu površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti.
Članak 13.
Kućne ljubimce može se uvoditi u sredstvo javnoga prijevoza samo uz uvjete utvrđene
posebnom odlukom prijevoznika.
Članak 14.
Ograničenje kretanja kućnih ljubimaca iz ove Odluke ne primjenjuje se na pse osposobljene za
pomoć osobama s invaliditetom.
Postupanje s opasnim psima
Članak 15.
Posjednik opasnog psa dužan je provesti mjere propisane Pravilnikom o opasnim psima.

Članak 16.
Vlasnik opasnog psa mora ga držati u zatvorenom prostoru iz kojeg ne može pobjeći, a vrata u
prostor u kojem se nalazi takav pas moraju biti zaključana.
Članak 17.
Na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan pas mora biti vidljivo istaknuto upozorenje:
»OPASAN PAS«.
Članak 18.
Izvođenje opasnih pasa na javne površine dopušteno je isključivo s brnjicom i na povodcu.
Članak 19.
(1) Pri sumnji da se radi o opasnom psu, komunalni redar je ovlašten zatražiti na uvid od
posjednika potvrdu kojom se potvrđuje da su nad psom provede sve mjere propisane
Pravilnikom o opasnim psima.
(2) Ukoliko vlasnik ne pokaže potrebnu dokumentaciju, komunalni redar sastavlja službeni
zapisnik te obavještava nadležnu veterinarsku inspekciju za daljnje postupanje.
Način kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca
Članak 20.
Zabranjen je uzgoj kućnih ljubimaca, osim ukoliko je uzgoj prijavljen pri nadležnom
ministarstvu i uzgajivač posjeduje rješenje nadležnog tijela.
Članak 21.
Posjednik je dužan držati pod kontrolom razmnožavanje kućnih ljubimaca i spriječiti svako
neregistrirano razmnožavanje.
Članak 22.
Na području Općine Marčana preporuča se trajna sterilizacija kao obvezan način kontrole
razmnožavanja pasa i mačaka osim u slučajevima kada je posjednik uzgajivač pasa ili mačaka te
ima rješenje o registraciji uzgoja nadležnog tijela.
Slobodnoživuće mačke
Članak 23.
(1) Na javnim površinama dozvoljeno je postavljanje hranilišta za mačke (u daljnjem tekstu:
hranilišta).
(2)Na jednoj lokaciji može se postaviti najviše 1 kućica za hranjenje, a hranilišta moraju
izgledom biti usklađena s prostorom na koji se postavljaju. Kućica za hranjenje mora biti

izrađena od drveta, dimenzija 60x60x40 cm s krovištem od nepromočivog materijala i sa
mogućnošću otvaranja kako bi se mogle očistiti.
(3) Hranilišta se postavljaju na javnim površinama temeljem podnesenog zahtjeva za korištenje
javne površine od strane udruga za zaštitu životinja temeljem ugovora sklopljenog s Općinom
Marčana.
(4) U slučaju da načelnik Općine Marčana ne odobri korištenje tražene javne površine obvezan je
predložiti najbližu alternativu lokacije hranilišta.
(5) U slučaju sumnje u izbijanje zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti sa životinja na ljude,
zaštitu građana provode pravne osobe koje obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni
zdravstveni radnici u suradnji s nadležnim tijelima utvrđenim propisima o veterinarskoj
djelatnosti.
(6) Ako udruga za zaštitu životinja kojoj je odobreno postavljanje hranilišta ne održava higijenu i
čistoću javne površine na kojoj se nalazi hranilište, odnosno ako se ne skrbi o mačkama,
komunalnu redar će odrediti uklanjanje hranilišta na trošak te udruge.
III.NAČIN POSTUPANJA S IZGUBLJENIM I NAPUŠTENIM ŽIVOTINJAMA
Postupanje s izgubljenim životinjama
Članak 24.
(1) Posjednik kućnog ljubimca mora u roku od tri dana od dana gubitka kućnog ljubimca prijaviti
njegov nestanak skloništu za životinje, a u roku od 14 dana od dana gubitka psa veterinarskoj
organizaciji ili ambulanti veterinarske prakse koja je ovlaštena za vođenje Upisnika kućnih
ljubimaca.
(2) Ako u roku od 14 dana od dana objave podataka vlasnik/posjednik nije dostavio zahtjev za
vraćanje životinje, sklonište postaje vlasnik životinje te je može udomiti.
(3) Posjednik izgubljene životinje dužan je nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu koju
počini životinja od trenutka nestanka do trenutka vraćanja posjedniku.
Postupanje s napuštenim životinjama
Članak 25.
(1) Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora u roku od tri dana od nalaska životinje
obavijestiti sklonište za napuštene životinje, osim ako je životinju u tom roku vratio posjedniku.
(2) Kontakt informacije skloništa u kojem se zbrinjavaju napuštene životinje s područja Općine
Marčana objavljuje se na službenim Internetskim stranicama Općine Marčana.
(3) Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora pružiti životinji odgovarajuću skrb do
vraćanja posjedniku ili do smještanja u sklonište za napuštene životinje.
(4) Životinja se ne smješta u sklonište ako se po nalasku životinje može utvrditi njezin vlasnik te
se životinja odmah može vratiti vlasniku, osim ako vlasnik odmah ne može doći po životinju.

(5) Sve troškove skloništa za primljenu životinju s područja Općine Marčana financira Općina
Marčana.
(6) Ako se utvrdi posjednik napuštene životinje, dužan je nadoknaditi sve troškove kao i svaku
štetu koju počini životinja od trenutka nestanka do trenutka vraćanja posjedniku.
IV.NAČIN POSTUPANJA S DIVLJIM ŽIVOTINJAMA
Divljač i zaštićene divlje vrste
Članak 26.
S divljači izvan lovišta i zaštićenim divljim vrstama koje se zateknu na javnim površinama
postupat će se sukladno propisima o zaštiti životinja, zaštiti prirode, veterinarstvu i lovstvu.
V.ZAŠTITA ŽIVOTINJA
Poticanje zaštite životinja
Članak 27.
Općina Marčana će prema obvezi utvrđenoj Zakonom o zaštiti životinja poticati razvoj svijesti
svojih stanovnika, posebice mladih, o brizi i zaštiti životinja.
Obveza pružanja pomoći životinji
Članak 28.
(1) Svatko tko ozlijedi ili primijeti ozlijeđenu ili bolesnu životinju mora joj pružiti potrebnu
pomoć, a ako to nije u mogućnosti sam učiniti, mora joj osigurati pružanje pomoći.
(2) Ako nije moguće utvrditi tko je posjednik životinje, pružanje potrebne pomoći ozlijeđenim i
bolesnim životinjama zatečenim na području Općine Marčana mora organizirati i financirati
Općina Marčana.
(3) Ako se utvrdi posjednik ozlijeđene ili bolesne životinje, troškove snosi posjednik.
Korištenje životinja u komercijalne svrhe
Članak 29.
Zabranjeno je koristiti životinje za sakupljanje donacija, prošnju te izlagati ih na javnim
površinama, sajmovima, tržnicama i slično, kao i njihovo korištenje u zabavne ili druge svrhe
bez suglasnosti komunalnog redara.
Članak 30.
Zabranjena je prodaja kućnih ljubimaca na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i svim
drugim prostorima koji ne zadovoljavaju uvjete za prodaju kućnih ljubimaca sukladno Pravilniku
o uvjetima kojima moraju udovoljavati trgovine kućnim ljubimcima.

VI.NADZOR
Ovlasti komunalnog redara
Članak 31.
(1) Nadzor nad ovom Odlukom provodi komunalni redar. U svom postupanju, komunalni redar
je ovlašten zatražiti pomoć policijskih službenika ukoliko se prilikom provođenja nadzora ili
izvršenja rješenja opravdano očekuje pružanje otpora.
(2) Komunalni redar postupa po službenoj dužnosti kada uoči postupanje protivno Odluci te
prema prijavi fizičkih ili pravnih osoba.
(3) U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, komunalni redar ima pravo i obvezu:
1. pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet stranke i drugih osoba nazočnih
nadzoru
2. ući u prostore/prostorije u kojima se drže kućni ljubimci
3. uzimati izjave stranaka i drugih osoba
4. zatražiti od stranke podatke i dokumentaciju
5. prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajući način
6. očitati mikročip
7. podnositi kaznenu prijavu, odnosno prekršajnu prijavu nadležnim tijelima
8. donijeti rješenje kojim nalaže promjenu uvjeta u skladu s ovom Odlukom pod prijetnjom
pokretanja prekršajnog postupka ili naplate kazne
9. naplatiti novčanu kaznu propisanu ovom Odlukom
10. upozoravati i opominjati (usmeno i pismeno),fizičke i pravne osobe
11. narediti fizičkim i pravnim osobama otklanjanja prekršaja
12. obavljati druge radnje u skladu sa svrhom nadzora
(4) O postupanju koje je protivno odredbama ove Odluke u svakom pojedinačnom slučaju
komunalni redar dužan je sastaviti zapisnik te donijeti rješenje.
(5) U slučajevima iz nadležnosti komunalnog redara predviđenim ovom Odlukom komunalni
redar može, kada je potrebno hitno postupanje, donijeti usmeno rješenje, o čemu je dužan
sastaviti zapisnik te kasnije dostaviti pisano rješenje.
(6) Komunalni redar dužan je podnijeti prijavu veterinarskoj inspekciji kada:
1. u provedbi nadzora utvrdi da se kućni ljubimac nalazi u stanju na temelju kojega se može
zaključiti da životinja trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlijeđena ili da bi nastavak njezina
života u istim uvjetima bio povezan s neotklonjivom boli, patnjom ili velikim strahom
2. posjednik nije označio mikročipom psa u roku predviđenom Zakonom o veterinarstvu,
odnosno redovito cijepio protiv bjesnoće, te dao na uvid dokumentaciju kojom to može potvrditi
(putovnicu kućnog ljubimca)

3. posjednik kućnom ljubimcu daje hranu koja mu uzrokuje ili može uzrokovati bolest, bol,
patnju, ozljede, strah ili smrt te kada utvrdi da bi zbog lošeg gojnog stanja kućnog ljubimca bila
nužna intervencija veterinarske inspekcije
4. posjednik drži više od 9 životinja starijih od 6 mjeseci u svrhu udomljavanja, a koje mu
sklonište nije dalo na skrb, niti sa skloništem ima ugovor o zbrinjavanju tih životinja, odnosno
ukoliko ima više od 20 životinja starijih od 6 mjeseci u svrhu udomljavanja, a nema rješenje
veterinarske inspekcije kojim je odobreno držanje životinja i potvrđeno da su zadovoljeni svi
uvjeti propisani važećim propisima
5. posjednik nije ispunio uvjete propisane Pravilnikom o opasnim psima, a drži opasnog psa.
6. posjednik nije pravodobno zatražio veterinarsku pomoć i osigurao zbrinjavanje i odgovarajuću
njegu bolesnog ili ozlijeđenog kućnog ljubimca.
7. uzgajivač ne pokaže na uvid potvrdu o zadovoljenim uvjetima od strane nadležnog
ministarstva.
8. posjednik nije u roku od 3 dana prijavio nestanak kućnog ljubimca
9. utvrdi osobne podatke posjednika koji je napustio kućnog ljubimca ili njegovu mladunčad
10. posjednik životinju koristi za predstavljanje te u zabavne ili druge svrhe, bez suglasnosti
Upravnog odjela nadležnog za komunalno gospodarstvo
(7) Komunalni redar dužan je obavijestiti policiju i/ili državno odvjetništvo kada uoči situaciju
koja upućuje na mučenje ili ubijanje životinja.
(8) U svim slučajevima u kojima komunalni redar tijekom nadzora uoči postupanje protivno
Zakonu o zaštiti životinja, Kaznenom zakonu ili drugim propisima, a nije nadležan, prijavu sa
sastavljenim zapisnikom o zatečenom stanju prosljeđuje nadležnom tijelu te stranci dostavlja
obavijest o poduzetim mjerama.
Žalba protiv rješenja komunalnog redara
Članak 32.
(1) Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave
rješenja. Žalba na rješenje komunalnog redara ne odgađa izvršenje rješenja.
(2) O žalbi izjavljenoj protiv rješenja komunalnog redara odlučuje upravno tijelo Istarske
županije nadležno za drugostupanjske poslove komunalnog gospodarstva.
Članak 33.
(1) Komunalni redar može naplaćivati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, bez
prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde, sukladno Prekršajnom zakonu i ovoj Odluci.
(2) Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja,
izdat će mu se obvezni prekršajni nalog, s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od osam
dana oda dana uručenja, odnosno dostave prekršajnog naloga.

VII.NOVČANE KAZNE
Članak 34.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička
osoba ako:
1. nije osigurao kućnom ljubimcu držanje u skladu s njihovim potrebama, a minimalno
predviđenim Zakonom o zaštiti životinja i ovom Odlukom (članak 3. st. 1. toč. 1.)
2. psu nije osigurao prostor koji odgovara njegovoj veličini prema važećim zakonskim propisima
i ovom Odlukom te ga nije zaštito od vremenskih neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta
obitavanja (članak 3. st.1. toč. 2.)
3. psu nije osigurao pseću kućicu ili odgovarajuću nastambu u skladu s ovom Odlukom (članak
3. st.1. toč. 3.)
4. nije onemogućio bijeg i kretanje pasa po javnim površinama bez nadzora (članak 3. st.1. toč.
5.)
5. nije na vidljivom mjestu stavio oznaku koja upozorava na psa te ne posjeduje ispravno zvono
na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima (članak 3. st. 1. toč. 6.)
6. nije osigurao kućnom ljubimcu redovitu i pravilnu ishranu te trajno omogućio pristup svježoj
pitkoj vodi (članak 3. st. 1. toč. 8.)
7. redovito ne čisti i ne održava urednim prostor u kojem boravi kućni ljubimac (članak 3. st. 1.
toč. 9.)
8. istrčava kućnog ljubimca vezanjem za motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu (članak
3. st. 3. toč. 2.)
9. drži psa trajno vezanim ili ga trajno drži u prostorima ili dijelu dvorišta bez omogućavanja
slobodnog kretanja izvan tog prostora (članak 3. st. 3. toč. 3.)
10. veže psa, osim privremeno u iznimnim situacijama kada ograđivanje dijela dvorišta nije
izvedivo ili se ne drži propisanih pravila o vezanju psa (članak 3. st. 3. toč. 4.)
11. trajno drži kućnog ljubimca na adresi različitoj od prebivališta ili boravišta posjednika, osim
u slučaju kada se radi o radnim psima koji čuvaju neki objekt ili imovinu. Posjednik će se kazniti
ukoliko psu ne osigura svakodnevni nadzor (članak 3. st. 3. toč. 5.)
12. drži kao kućne ljubimce opasne i potencijalno opasne životinjske vrste utvrđene važećim
propisima o opasnim i potencijalno opasnim životinjskim vrsta (članak 3. st. 3. toč. 6.)
13. posjednik nije odgovarajućim odgojem i/ili školovanjem ili drugim mjerama osigurao da pas
u odnosu na držanje i kretanje nije opasan za okolinu (članak 3. st. 4.)
14. posjednik kućnog ljubimaca ne drži na način da ne ometa mir sustanara ili na drugi način krši
dogovoreni kućni red stambene zgrade i stanara okolnih nekretnina (članak 4. st.1.)
15. posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez okućnice, ne izvodi svakodnevno van radi
obavljanja nužde i zadovoljenja ostalih dnevnih fizičkih aktivnosti (članak 4. st.2.)
16. ne prijavi predstavniku stanara u stambenoj zgadi u kojoj obitava posjed pasa (članak 5. st.
1.)

17. kao predstavnik stanara ne javi broj i spol pasa i mačaka za svaku stambenu jedinicu
komunalnom redaru (članak 5. st. 2.)
18. ne prijavi broj i spol mačaka o kojima skrbi komunalnom redaru (članak 6. st. 1.)
19. ne prijavi udomljenje ili kupnju psa ili mačke komunalnom redaru u roku od 10 dana (članak
6. st. 2.)
20. psa izvodi na javne površine gdje to ovom Odlukom nije dopušteno te ukoliko pas nije
označen mikročipom, na povodcu i pod nadzorom posjednika (članak 7.)
21. dozvoli da se kućni ljubimac kreće slobodno ili na povodcu na dječjim igralištima,
cvjetnjacima, neograđenim sportskim terenima, neograđenim dvorištima škola i vrtića te na
drugim mjestima gdje postoji opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja
ljudi bez dopuštenja vlasnika i dozvole korisnika prostora (članak 10.)
22. omogući kućnom ljubimcu da samostalno šeće javnim površinama bez njegove prisutnosti i
nadzora (članak 11.)
23. pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu ne nosi pribor za čišćenje i ne očisti javnu
površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti (članak 12.)
24. vlasnik opasnog psa ne drži u zatvorenom prostoru iz kojeg ne može pobjeći, a vrata u
prostor u kojem se nalazi takav pas nisu zaključana (članak16.)
25. na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan pas nije vidljivo istaknuto upozorenje:
»OPASAN PAS« (članak17.)
26. izvodi opasnog psa na javne površine bez brnjice i na povodca (članak 18.)
27. ne drži pod kontrolom razmnožavanje kućnih ljubimaca i ne spriječi svako neregistrirano
razmnožavanje (članak 21.)
28. postavi hranilište za slobodnoživuće mačke na javnu površinu bez sklopljenog ugovora sa
Općinom Marčana (članak 23. st. 3.)
29. koristiti životinje za sakupljanje donacija, prošnju te izlaaže ih na javnim površinama,
sajmovima, tržnicama i slično, kao u zabavne ili druge svrhe bez suglasnosti komunlanog redara
(članak 29.)
30. prodaje kućne ljubimce na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i svim drugim
prostorima koji ne zadovoljavaju uvjete za prodaju kućnih ljubimaca sukladno Pravilniku o
uvjetima kojemu moraju udovoljavati trgovine kućnim ljubimcima, veleprodaje i prodaje na
izložbama (članak 30.)
(2) Sredstva naplaćena u skladu sa ovom Odlukom prihod su Općine Marčana.
VIII.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Opasne i potencijalno opasne životinjske vrste
Članak 35.
(1) Kućne ljubimce koji se nalaze na Popisu opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta
(Prilog 2. ove Odluke), a koji pripadaju zaštićenim vrstama te koji su do dana stupanja na snagu

ove odluke evidentirani u tijelu nadležnom za zaštitu prirode, posjednik može nastaviti držati do
njihovog uginuća.
(2) Kućne ljubimce koji se nalaze na Popisu opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta, a
koji ne pripadaju zaštićenim vrstama i koje se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove
Odluke prijavi, radi evidentiranja komunalnom redaru, posjednik može nastaviti držati do
njihovog uginuća.
Članak 36.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih
ljubimaca (“Službene novine Općine Marčana”, br. 9/15.)
Članak 37.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Općine
Marčana“.
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Odluka o uređenju prometa na području Općine Marčana (“Službene novine Općine
Marčana”, br. 4/06., 7/08. i 7/09.)

ODLUKA
o uređenju prometa na području Općine Marčana
Redakcijski pročišćeni tekst
I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i pravila odvijanja prometa na javno prometnim
površinama u Općini Marčana (u daljnjem tekstu: Općina) te mjere za njihovo provođenje.
Članak 2.
Javno prometnim površinama, u smislu ove Odluke, smatraju se: ceste, trgovi, javna
parkirališta i druge prometne površine koje su u funkciji sudionika u prometu na području
Općine.
Članak 3.
(1)Promet na javno prometnim površinama dopušten je svima pod jednakim uvjetima i u
granicama propisanim zakonom i ovom Odlukom.
(2)Na javno prometnim površinama ne smiju se poduzimati bilo kakve radnje ili
djelatnosti koje bi mogle oštetiti javno prometnu površinu ili ugroziti sigurnost ili
protočnost prometa.
II.

UREĐENJE PROMETA

Članak 4.
(1)Uređenje prometa na javno prometnim površinama na području Općine, na prijedlog
Jedinstvenog upravnog odjela Općine (u daljnjem tekstu: Odjel) utvrđuje Općinski načelnik uz
prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, osim u svezi pitanja koja su uređena ovom
Odlukom.
(2)Kada se promet uređuje na dijelu državne ili županijske ceste, potrebna je i suglasnost
ministarstva nadležnog za poslove prometa.
Članak 5.
(1)Uređenjem prometa u smislu ove Odluke smatra se određivanje:
1. cesta s prednošću prolaska,
2. dvosmjernog odnosno jednosmjernog prometa,
3. sustava tehničkog uređenja prometa,
4. ograničenja brzine kretanja vozila,
5. prometa pješaka, biciklista, vozača mopeda, turističkog vlaka i zaprežnih vozila,
gonjenja i vođenja stoke,
6. parkirališnih površina i načina parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog
parkiranja,
7. zona smirenog prometa,
8. blokiranja autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na
mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i način deblokade tih vozila,
9. postavljanje i održavanje zaštitnih ograda za pješake na opasnim mjestima,

10. pješačkih zona, sigurnosnih pravaca za kretanje školske djece, posebnih tehničkih
mjera za sigurnost pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih
ustanova, igrališta i drugih javnih objekata,
11. površine na kojoj će se obavljati test vožnja, cross, off road, sportske, enduro i
promidžbene vožnje,
12. uvjeta prometovanja vozila opskrbe u zonama smirenog prometa i pješačkim zonama.
(2)Tehničkim uređenjem prometa u užem smislu iz podstavka 3. stavka 1. ovog članka
smatra se određenje mjesta postavljanja vodoravne i okomite signalizacije, svjetlosnih uređaja i
određivanja načina rada tih uređaja, te određenje mjesta postavljanja prometne, zaštitne i druge
opreme na prometnim površinama.
Članak 6.
(1)Privremenu regulaciju prometa na javno prometnim površinama, osim na javnim
cestama, zbog izgradnje, rekonstrukcije i popravka građevinskih objekata i instalacija utvrđuje
Odjel uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno suglasnost ministarstva
nadležnog za poslove prometa.
(2)Pod istim uvjetima iz stavka 1. ovoga članka Odjel može privremeno zabraniti promet
ako se radovi ne mogu izvesti bez obustave prometa.
Članak 7.
Odjel je dužan voditi zasebne očevidnike o prometnim znakovima, zaprekama za
smirivanje prometa, zaštitnim stupićima i zaštitnim ogradama.za pješake.

III.

PROMET PO JAVNO PROMETNIM POVRŠINAMA

Članak 8.
Sudionici u prometu moraju prema osobama s invaliditetom, slijepim i nemoćnim
osobama te djeci, kao i osobama koje prate ili prevoze osobe s invaliditetom i djecu, postupati s
najvećom pažnjom.
Članak 9.
(1)Na javno prometnim površinama, posebice ispred javnih objekata ispred kojih se
redovito okuplja veći broj ljudi,mogu se postavljati zaštitne ograde, stupići ili druge fizičke
prepreke u svrhu zaštite pješaka u prometu.
(2)Na nogostupima ispred ustanova za predškolski odgoj, škola, sportskih dvorana i
igrališta moraju se postaviti zaštitne ograde ili stupići.
(3)Postavu i održavanje zaštitnih ograde ili stupića obavlja trgovačko društvo u
vlasništvu Općine Mandalena d.o.o. sa sjedištem u Marčani 161 (u daljnjem tekstu: trgovačko
društvo).
(4)Za postavu svih prepreka iz stavka 1. ovoga članka potrebno je pribaviti odobrenje.
Odobrenje izdaje Odjel po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova.
(5)Kada se fizičke prepreke postavljaju na nogostupima uz javne ceste, potrebna je i
suglasnost Ministarstva nadležnog za poslove prometa.
Članak 10.
(1)Na zahtjev vlasnika ili korisnika stambenog ili poslovnog prostora Odjel može dati
odobrenje za postavu zaštitnih ograde, stupića ili drugih prepreka, radi slobodnog pristupa u
objekt.
(2)Fizičke prepreke postavlja trgovačko društvo na trošak podnositelja zahtjeva.

Članak 11.
Radi osiguravanja kretanja osoba s invaliditetom, uz pješačke prijelaze moraju se ugraditi
rampe ili izvesti upušteni nogostupi.
Članak 12.
(1)Autobusi javnog linijskog prijevoza smiju se zaustavljati na stajalištima javnog
prijevoza putnika koje gradi i održava Općina.
(2)Na stajalištima javnog prijevoza putnika iz stavka 1. ovog članka nije dozvoljeno
zaustavljanje drugih vozila u trajanju duljem od pola minute niti parkiranje.
Članak 13.
(1)U pješačkim zonama zabranjeno je kretanje i parkiranje svih vozila, osim vozila s
posebnom dozvolom i interventnih vozila (vatrogasnih vozila, vozila hitne pomoći, vozila MUPa, te vozila HEP-a, telekomunikacija i komunalnih društava).
(2)U pješačkim zonama Odjel može odobriti kretanje vozila ako je to neophodno radi
dovoza/odvoza građevinskog materijala i opreme, radi selidbe, radi izvođenja radova na uređenju
Općine povodom blagdana i organiziranja manifestacija te osobama s invaliditetom radi pristupa
do stambenih i poslovnih objekata.
(3)U pješačkoj zoni vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od 20 km
na sat. Za kretanje u pješačkoj zoni vozač je dužan istaknuti dozvolu na vidljivom mjestu
u vozilu.

IV.

PARKIRANJE VOZILA

Članak 14.
(1)Parkirališna površina (u daljnjem tekstu: javno parkiralište) je dio javno prometne
površine namijenjen za parkiranje vozila.
(2)Javno parkiralište mora biti označeno prometnom signalizacijom sukladno propisima.
Članak 15.
(1)Javno parkiralište može biti s naplatom ili bez naplate.
(2)Javno parkiralište na kojem se obavlja naplata određuje Općinski načelnik.
(3)Naknadu za parkiranje na javnom parkiralištu iz stavka 2. ovoga članka ne plaćaju
osobe s invaliditetom, ako koriste javno parkiralište na mjestima utvrđenim u članku 27. ove
Odluke.
Članak 16.
(1)Poslove organizacije i naplate parkiranja na javnom parkiralištu iz članka 15. stavka 2.
ove Odluke obavlja trgovačko društvo.
(2)Visinu naknade za parkiranje utvrđuje Općinski načelnik.
(3)O uređenju i održavanju javnog parkirališta brine trgovačko društvo.
Članak 17.
Parkiranje na javnom parkiralištu sa naplatom može biti s ograničenim ili neograničenim
vremenom trajanja parkiranja, za sve ili pojedine vrste vozila.
Članak 18.
Javno parkiralište sa naplatom mora imati oznaku radnog vremena, dopuštenog trajanja
parkiranja, visinu naknade za parkiranje i oznaku vozila kojem je dozvoljeno parkiranje.

Članak 19.
Autobusu, teretnom automobilu, priključnom vozilu, kombiniranom automobilu i radnom
stroju dozvoljeno je parkiranje isključivo na mjestima namijenjenim za parkiranje tih vrsta
vozila.
Članak 20.
(1)Za naplatu parkiranja koristi se parkirna karta.
(2)Parkirna karta je isprava kojom korisnik javnog parkirališta dokazuje da je platio
odgovarajuću naknadu te da se na javnom parkiralištu zadržava u okviru dopuštenog vremena.
(3)Izgled parkirne karte određuje trgovačko društvo.
(4)Trgovačko društvo je dužno organizirati prodaju parkirnih karata na dostupan način.
Članak 21.
Trgovačko društvo ne odgovara za štete nastale na vozilima na javnim parkiralištima kao
ni za njihovo otuđenje.
Članak 22.
Način naplate na javnom parkiralištu utvrđuje se Općim uvjetima koje donosi Općinski
načelnik na prijedlog trgovačkog društva.
Članak 23.
(1)Povlaštenu naknadu za parkiranje na javnom parkiralištu pod naplatom trgovačko
društvo utvrdit će fizičkoj osobi koja u neposrednoj blizini stanuje, ili ima status invalida rata
sukladno posebnom propisu, odnosno pravnoj osobi ili obrtniku koji u neposrednoj blizini
posluje.
(2)Očevidnik o vozilima iz stavka 1. ovoga članka vodi trgovačko društvo.
(3)Fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo na kupnju jedne povlaštene karte za
parkiranje, a pravna osoba ili obrtnik sukladno Općim uvjetima.
Članak 24.
(1)Na javnom parkiralištu iz članka 15. stavka 1. ove Odluke, može se na zahtjev
korisnika dati na uporabu rezervirano parkirališno mjesto.
(2)Za rezervirano parkirališno mjesto plaća se naknada.
(3)Na javnom parkiralištu pod naplatom broj rezerviranih parkirališnih mjesta ne može
prijeći 20% od ukupnog broja parkirališnih mjesta.
Članak 25.
(1)S korisnikom rezervacije parkirališnog mjesta trgovačko društvo zaključuje ugovor o
zakupu sukladno odredbama ove Odluke.
(2)Ugovor o zakupu zaključuje se na vrijeme od jednog mjeseca do jedne godine, uz
mogućnost njegova produženja.
(3)Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, zbog promjene prometnih okolnosti,
ugovor o zakupu može se raskinuti i prije isteka roka od godine dana pod uvjetom da se
korisniku osigura drugo parkirališno mjesto u neposrednoj blizini.
Članak 26.
Rezervirano parkirališno mjesto može se odobriti za tijela javne vlasti (minisatrstvo
unutarnjih poslova, lučka kapetanija, inspekcijske službe i sl) te fizičke i pravne osobe.

Članak 27.
Na javnom parkiralištu posebno se označavaju rezervirana parkirališna mjesta za vozila
osoba s invaliditetom oznakom posebnog znaka za pristupačnost.
Članak 28.
Korisnici rezerviranih parkirališnih tijela javne vlasti iz članka 26. ove Odluke, plaćaju
povlaštenu naknadu za rezervirano parkirališno mjesto.
Članak 29.
(1)Lokacije i broj rezerviranih parkirališnih mjesta za korisnike tijela javne vlasti iz
članka 26. ove Odluke, određuje Općinski načelnik na prijedlog trgovačkog društva.
(2)Rezervirana parkirališna mjesta iz stavka 1. ovoga članka, daju se na uporabu na
vrijeme do dvije godine.
Članak 30.
Rezervirano parkirališno mjesto mora biti posebno označeno.
Članak 31.
Javna parkirališta iz članka 15. stavka 1. ove Odluke mogu se na temelju suglasnosti
Općinskog načelnika koristiti za održavanje zabavnih i sportskih manifestacija ili sličnih
aktivnosti.
Članak 32.
Sredstva prikupljena naplatom od parkiranja prihod su trgovačkog društva i koriste se za
pokriće troškova poslovanja društva, održavanje postojećih i uređenje novih parkirališnih mjesta
te za razvoj djelatnosti parkiranja.

V.

PARKIRANJE VOZILA RADI OPSKRBE

Članak 33.
Odlukom Općinskog načelnika određuju se prostor, vrijeme, način i uvjeti za parkiranje
vozila radi opskrbe, uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.
Članak 34.
(1)Parkiranje vozila radi opskrbe dozvoljeno je na prostoru rezerviranom za vozilo
opskrbe koji mora biti označen prometnim znakom i oznakom na kolniku.
(2)Na prometnom znaku mora se vidljivo istaknuti vrijeme u kojem je dozvoljena
opsrkba.
Članak 35.
(1)Motorno vozilo kojim se obavlja opskrba može biti nosivosti do 6 tona.
(2)Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u vremenu od 21,00 do 7,00 sati, opskrba
se može obavljati motornim vozilom nosivosti veće od 5 tona.
Članak 36.
Motorna vozila za opskrbu mogu se zadržavati na označenim mjestima samo za vrijeme
obavljanja opskrbe, ali ne duže od 60 minuta.

Članak 37.
Na javno prometnoj površini dozvoljeno je odlagati robu, predmete i stvari svih vrsta
isključivo u vremenu određenom za opskrbu.
VI. PREMJEŠTANJE NEPROPISNO ZAUSTAVLJENIH I PARKIRANIH VOZILA
Članak 38.
Vozilo koje nije zaustavljeno ili parkirano u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje
sigurnost prometa na cestama, premjestit će se na lokaciju koju za tu namjenu odredi Općinski
načelnik temeljem naloga policijskog službenika Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem
tekstu: policijski službenik).
Članak 39.
Troškove premještanja vozila snosi vlasnik odnosno korisnik vozila.
Članak 40.
Poslove premještanja i izdavanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila obavlja
trgovačko društvo ili druga fizička ili pravna osoba koju za to ovlasti Općinski načelnik.
Članak 41.
Visinu troškova premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila utvrđuje
ministar nadležan za unutarnje poslove sukladno zakonu.
Članak 42.
Autobus, teretni automobil, priključno vozilo i radni stroj parkiran na mjestu koje nije
namijenjeno za parkiranje tog vozila blokirat će se napravom za blokiranje kotača, po nalogu
policijskog službenika.
Članak 43.
Blokiranje i deblokiranje vozila iz članka 42. ove Odluke obavlja trgovačko društvo.
Članak 44.
(1)Troškove blokiranja i deblokiranja vozila iz članka 42. ove Odluke podmiruje vlasnik
odnosno korisnik vozila.
(2)Visinu troškova blokiranja i deblokiranja vozila utvrđuje Općinski načelnik.
(3)Troškovi iz stavka 1. ovoga članka prihod su trgovačkog društva.
(4)Na zahtjev vlasnika odnosno korisnika vozila trgovačko društvo dužno je obaviti
deblokadu vozila u što kraćem roku.
(5)Nakon deblokiranja vozila, vlasnik odnosno korisnik vozila dužan je odmah ukloniti
vozilo.

VII. JAVNA RASVJETA I ZELENILO
Članak 45.
(1)Svjetiljke javne rasvjete ne smiju biti postavljene tako da izazivaju blještanje.
(2)Rasvjeta, svjetleće reklame i natpisi, što se nalaze uz ceste, bez obzira na njihovu
udaljenost, ne smiju izazivati blještanje.
(3)Rasvjeta, svjetleće i ostale reklame ne smiju se postavljati tako da umanjuju
preglednost.

(4)Žarulje i rasvjetna tijela javne rasvjete moraju se održavati tako da je osigurana
kvalitetna osvjetljenost.
Članak 46.
(1)Na mjestima gdje postoji javna rasvjeta pješački prijelaz po mogućnosti treba biti
postavljen u odnosu na svjetiljku tako da je pješak osvjetljen s one strane s koje nailaze vozila.
(2)Križanja, prilazi križanjima, obilježeni pješački prijelazi i stajališta javnog prijevoza
moraju biti osvjetljeni jačim osvjetljenjem od osvjetljenja ulice.
Članak 47.
Vlasnik, odnosno korisnik zemljišta dužan je brinuti se da krošnja stabala i drugo raslinje
kao ni reklama ne zaklanjaju tijela javne rasvjete, prometne znakove i svjetlosne signale, da ne
ometaju preglednost na križanjima te da ne ulaze u slobodne profile kolnika i pješačkih zona.

VIII. NADZOR
Članak 48.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Odjel putem komunalnog redara odnosno
osobe koja je ovlaštena da obavlja poslove komunalnog redara.
Članak 49.
Komunalni redar je u provođenju ove Odluke ovlašten:
- rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu provedbe ove
Odluke,
- usmeno izreći i naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja,
- izdati obavezni prekršajni nalog i izreći novčanu kaznu,
- pokrenuti prekršajni postupak optužnim prijedlogom prekršajnom sudu i
poduzimati druge radnje u tom postupku svojstvu ovlaštene osobe tužitelja.
Ako fizičke osobe, fizičke osobe obrtnici i osobe koja obavljaju drugu samostalnu
djelatnost, a koje su prekršaj počinile u svezi obavljanja njihova obrta ili druge samostalne
djelatnosti ili pravne osobe ne postupe po nalogu komunalnog redara, potrebne radnje obavit će
se na njihov trošak preko treće osobe.
IX.

PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 50.
(1)Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna do 2.000,00 kaznit će se za prekršaj
trgovačko društvo ako:
- se ne pridržava odredbi članka 9 stavka 3. Odluke,
- se ne pridržava odredbi članka 16. stavka 3. Odluke,
- se ne pridržava odredbi članka 23. stavka 1. Odluke,
- se ne pridržava odredbi članka 44. stavka 4. Odluke.
(2)Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi
novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 500,00 kuna.
Članak 51.
(1)Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna do 2.000,00 kaznit će se za prekršaj
pravna osoba ako:
- na javnu površinu postavi zaštitnu ogradi, stupiće ili druge prepreke protivno
odredbama članka 10. Odluke,

- na vidljivom mjestu u vozilu ne istakne dozvolu za kretanje u pješačkoj zoni (članak 13.
stavak 4. Odluke),
- obavlja opskrbu motornim vozilom nosivosti veće od 6 tona (članak 35. stavak 1.
Odluke),
- vozilo za opskrbu zadržava na označenim mjestima za vrijeme obavljanja istovara i
utovara robe duže od 60 minuta (članak 36. Odluke),
- odlaže na javnu površinu robu, predmete i stvari svih vrsta protivno odredbama članka
37. Odluke,
- se ne pridržava odredbi članka 47. Odluke.
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi
novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 500,00 kuna.
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 300,00 do
600,00 kuna fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja je
prekršaj počinila u svezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 200,00 do
500,00 kuna fizička osoba, osim fizičke osobe iz stavka 3. ovoga članka.
Članak 52.
(1)Za prekršaje iz članka 51. stavka 1. ove odluke komunalni redar može usmeno izreći i
naplaćivati novčanu kaznu u iznosu od 200,00 kuna, na mjestu počinjenja prekršaja, bez
prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde.

X.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 53.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o premještanju
nepropisno parkiranih vozila na području Općine Marčana (“Službene novine Općine Marčana”,
br. 6/2004)
Članak 54.
(1)Općinski načelnik donijet će akte iz članka 4. ove Odluke u roku od dva mjeseca od
stupanja na snagu ove Odluke.
(2)Općinski načelnik donijet će akte iz članka 33., članka 38. i članka 44. u roku od tri
mjeseca od stupanja na snagu ove Odluke, a ostale akte za čije je donošenje ovlašteno prema
potrebi.
Članak 55.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Općine
Marčana.
------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAVRŠNA ODREDBA IZ ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O UREĐENJU PROMETA NA
PODRUČJU OPĆINE MARČANA IZ SLUŽBENIH NOVINA OPĆINE MARČANA BR. 7/08.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave objave u “Službenim novinama
Općine Marčana”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAVRŠNA ODREDBA IZ ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O UREĐENJU PROMETA NA
PODRUČJU OPĆINE MARČANA IZ SLUŽBENIH NOVINA OPĆINE MARČANA BR. 7/09.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine
Marčana”.

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Marčana („Službene novine Općine
Marčana” broj 5/21. i 12/21.)

ODLUKA
o nerazvrstanim cestama na području Općine Marčana

Redakcijski pročišćeni tekst
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom se uređuje upravljanje, građenje, rekonstrukcija i održavanje
nerazvrstanih cesta na području Općine Marčana (u daljnjem tekstu: Općina), kontrola i nadzor
nad izvođenjem radova na nerazvrstanim cestama te mjere za zaštitu nerazvrstanih cesta.
Članak 2.
Pojedini izrazi, u smislu ove Odluke, imaju sljedeće značenje:
- "nerazvrstana cesta" je cesta na području Općine koja se koristi za promet vozilima, koju
svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima propisanim zakonom kojim se
uređuju ceste, drugim propisima i ovom Odlukom, a koja nije razvrstana kao javna cesta,
- "raskrižje" je prometna površina na kojoj se u istoj razini ili u različitim razinama križaju
dvije ili više cesta ili na kojoj se više cesta spaja u širu prometnu površinu,
- "zaštitni pojas" je zemljište uz nerazvrstanu cestu na kojem se primjenjuju ograničenja
propisana zakonom kojim se uređuju ceste,
- "priključak na cestu" je dio ceste kojim se neka prometna površina povezuje s
nerazvrstanom cestom,
- "prilaz na cestu" je uređena površina uz cestu preko koje se vozila i drugi sudionici u
prometu, koji dolaze sa zemljišta ili iz zgrada pokraj ceste, neposredno uključuju u
promet na cesti,
- "redovito održavanje" nerazvrstane ceste čini skup mjera i radnji koje se obavljaju
tijekom većeg dijela godine ili cijele godine uključujući i sve objekte i instalacije, sa
svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti ceste i sigurnosti prometa na njoj,
- "izvanredno održavanje" nerazvrstane ceste su povremeni radovi koji se obavljaju radi
mjestimičnog poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene tehničkih elemenata ceste,
osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja
sigurnosti prometa,
- "prekomjerna uporaba" nerazvrstane ceste je privremeno ili trajno povećanje prometa
teških i srednje teških vozila (vozila ukupne mase veće od 7,5 tona) na cesti ili njezinom
dijelu koje nastaje kao posljedica eksploatacije mineralnih sirovina, sječe šuma,
industrijske proizvodnje, izvođenja građevinskih radova i sličnih djelatnosti,
- „prekopavanje“ je izvođenje radova na nerazvrstanoj cesti koji se sastoje od razbijanja i
uklanjanja kolničke konstrukcije, iskopa materijala iz temeljnog tla ili iz nasipa,
uklanjanja odnosno postavljanja vodova, nasipavanja i zbijanja nasutog materijala te
obnove kolničke konstrukcije nakon prekopavanja,
- „izvanredni prijevoz“ je prijevoz vozilima koja sama ili s teretom premašuju propisane
dimenzije ili ukupnu masu, odnosno propisana osovinska opterećenja,
- „investitor“ je pravna ili fizička osoba u čije ime se izvode radovi ili gradi građevina,
- „izvođač“ je osoba koja gradi ili izvodi pojedine radove na građevini.

Članak 3.
(1)Nerazvrstana cesta na području Općine je javno dobro u općoj uporabi i u vlasništvu
Općine.
(2)Nerazvrstana cesta se ne može otuđiti iz vlasništva Općine niti se na njoj mogu stjecati
stvarna prava, osim prava služnosti i prava građenja radi građenja građevina sukladno odluci
Načelnika Općine Marčana (u daljnjem tekstu: Načelnik), pod uvjetom da ne ometaju odvijanje
prometa i održavanje nerazvrstane ceste.
(3)Dio nerazvrstane ceste namijenjen pješacima (nogostup i slično) može se dati u zakup
ili privremenu uporabu sukladno općem aktu o davanju u zakup i na uporabu javnih površina i
drugih nekretnina u vlasništvu Općine za postavljanje privremenih objekata, te se može odobriti i
postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta sukladno općem aktu kojim se uređuje reklamiranje
na području Općine Marčana, ako se time ne ometa odvijanje prometa, sigurnost kretanja
pješaka i održavanje nerazvrstane ceste.
(4)Nekretninu koja je izvlaštenjem, pravnim poslom ili na drugi način postala vlasništvo
Općine, a lokacijskom dozvolom je predviđena za građenje nerazvrstane ceste, Općina ne može
otuđiti.
Članak 4.
(1)Kada je trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste na području Općine ili
njezinog dijela može joj se ukinuti status javnog dobra u općoj upotrebi, a nekretnina kojoj
prestaje taj status ostaje u vlasništvu Općine.
(2)Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste ili njezinog
dijela donosi Općinsko vijeće Općine Marčana.
Članak 5.
(1)Pod nerazvrstanim cestama, u smislu ove Odluke, razumijevaju se naročito:
- ceste koje povezuju naselja,
- ceste koje povezuju područja unutar Općine i naselja,
- terminali i okretišta vozila javnog prijevoza,
- pristupne ceste do stambenih, poslovnih, gospodarskih i drugih građevina,
- druge ceste na području Općine i naselja koje nisu razvrstane kao javne ceste.
(2)Ceste na području Općine koje sukladno zakonu kojim se uređuju ceste prestaju biti
razvrstane kao javne ceste, razvrstavaju se u jednu od kategorija nerazvrstanih cesta iz stavka 1.
ovoga članka.
(3)Nerazvrstane ceste na području Općine Marčana po katastarskim općinama i
kategorijama iz stavka 1. ovoga članka sa njihovim oznakama i osnovnim tehničkim podacima
utvrđuje Općinsko vijeće posebnom odlukom.
Članak 6.
-

-

Nerazvrstanu cestu čine:
cestovna građevina (donji stroj, kolnička konstrukcija, sustav za odvodnju atmosferskih
voda s nerazvrstane ceste, drenaže, most, vijadukt, podvožnjak, nadvožnjak, propust,
tunel, galerija, potporni i obložni zid, pothodnik, nathodnik i slično), nogostup,
biciklističke staze te sve prometne i druge površine na pripadajućem zemljištu (zelene
površine, ugibališta, parkirališta, okretišta, stajališta javnog prijevoza i slično),
građevna čestica, odnosno cestovno zemljište u površini koju čine površina zemljišta na

-

kojoj prema projektu treba izgraditi ili je izgrađena cestovna građevina, površina
zemljišnog pojasa te površina zemljišta na kojima su prema projektu ceste izgrađene ili se
trebaju izgraditi građevine za potrebe održavanja ceste i pružanja usluga vozačima i
putnicima (objekti za održavanje cesta, upravljanje i nadzor prometa, benzinske postaje,
servisi i drugo),
zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste prema
projektu ceste,
prometna signalizacija (okomita, vodoravna i svjetlosna) i oprema za upravljanje i nadzor
prometa,
javna rasvjeta u funkciji nerazvrstane ceste i oprema ceste (odbojnici i zaštitne ograde,
uređaji za zaštitu od buke, uređaji za naplatu parkiranja i slično).

Članak 7.
(1)Odredbe ove Odluke na odgovarajući se način primjenjuju i na održavanje i zaštitu
javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila na području Općine.
(2)Javne prometne površine, u smislu stavka 1. ovoga članka, jesu: trgovi, pločnici, javni
prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, uređene plaže, biciklističke i pješačke staze, pothodnici,
podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi i tuneli, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste.
II. UPRAVLJANJE NERAZVRSTANIM CESTAMA
Članak 8.
(1)Nerazvrstanim cestama na području Općine Marčana upravlja Jedinstveni upravni
odjel Općine (dalje: Upravni odjel).
(2)Poslovi upravljanja nerazvrstanim cestama, u smislu stavka 1. ovoga članka,
razumijevaju naročito:
- građenje i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- upravljanje prometom na nerazvrstanim cestama sukladno Zakonu o sigurnosti prometa
na cestama,
- ostali poslovi upravljanja nerazvrstanim cestama (vođenje jedinstvene baze podataka o
nerazvrstanim cestama, knjigovodstveno evidentiranje nerazvrstanih cesta kao imovine
Općine, upis nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige i dr.)
(3) Planiranje, gradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta odvija se u skladu sa razvojnim
dokumentima Općine, godišnjim programom građenja komunalne infrastrukture Općine te
ugovorima sa investitorima o uređenju građevinskog zemljišta.
(4) Održavanje nerazvrstanih cesta obavlja se na osnovu godišnjeg programa održavanja
komunalne infrastrukture Općine.
1.Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta

-

Članak 9.
(1)Poslovi građenja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta razumijevaju naročito:
pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija i prometnih rješenja te njihovu
stručnu ocjenu,
pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno pokretanje postupka

ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš,
- pokretanje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,
- ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima,
- ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,
otkup zemljišta i objekata,
- ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete koje nerazvrstana cesta mora
zadovoljiti u pogledu sigurnosti prometa,
- ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju
kojih je dopuštena gradnja i uporaba građevine sukladno propisima,
- ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture,
- ustupanje geodetskih radova,
- ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,
- ustupanje usluga stručnog i projektantskog nadzora građenja,
- ustupanje usluga kontrolnih ispitivanja izvedenih radova,
- organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju nerazvrstane ceste te dijelova
nerazvrstane ceste i objekata na korištenje i održavanje,
- investitorski nadzor nad provođenjem projekata.
(2) Poslovi građenja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta ustupaju se pravnoj ili fizičkoj
osobi registriranoj za obavljanje tih poslova sukladno propisima kojima se uređuje javna nabava.
Članak 10.
Upravni odjel izdaje suglasnost za uspostavu privremene regulacije prometa na
nerazvrstanoj cesti u skladu sa odredbama propisa kojima je uređena privremena regulacija
prometa i označavanje te osiguravanje radova na cestama.
Članak 11.
(1)Ako se prilikom građenja ili rekonstrukcije nerazvrstane ceste predviđa i građenje ili
rekonstrukcija komunalnih i drugih instalacija i uređaja unutar građevine nerazvrstane ceste,
tehnička dokumentacija, u pravilu, mora obuhvatiti i te instalacije i uređaje.
(2)Troškove izrade tehničke dokumentacije te troškove građenja ili rekonstrukcije
instalacija i uređaja iz stavka 1. ovoga članka, snosi investitor odnosno vlasnik tih instalacija i
uređaja.
Članak 12.
(1)Posebni uvjeti građenja za građenje ili rekonstrukciju infrastrukture unutar građevine
nerazvrstane ceste, mogu se dati:
- za planiranu novu nerazvrstanu cestu ili planiranu rekonstrukciju postojeće nerazvrstane
ceste ukoliko je izdat akt kojim su utvrđeni lokacijski uvjeti nerazvrstane ceste temeljem
kojih se može utvrditi prostorni smještaj infrastrukture u nerazvrstanoj cesti ,
za postojeću izgrađenu nerazvrstanu cestu.
(2) Posebne uvjete građenja za građenje ili rekonstrukciju infrastrukture unutar građevine
nerazvrstane ceste daje Upravni odjel na zahtjev projektanta odnosno investitora prije pokretanja
postupka, odnosno u postupku izdavanja akta kojim se utvrđuju uvjeti za gradnju infrastrukture.
(3) Radovi na gradnji ili rekonstrukciji infrastrukture moraju obuhvatiti i radove koji će
se izvesti na nerazvrstanoj cesti u opsegu koji će omogućiti smještaj infrastrukture te nesmetani
daljnji nastavak izgradnje nerazvrstane ceste odnosno njezine rekonstrukcije.
(4) Pravna osoba koja gradi ili rekonstruira infrastrukturu na cestovnom zemljištu
nerazvrstane ceste dužna je u roku od 30 dana od izgradnje ili rekonstrukcije infrastrukture (dan

primopredaje ili okončani obračun radova), dostaviti Upravnom odjelu izvedbeni projekt sa
izmjenama nastalim tijekom gradnje odnosno projekt izvedenog stanja građevine te geodetski
elaborat katastra instalacija izgrađene infrastrukture. Dokumentacija se dostavlja u analognom i
digitalnom obliku.
2.Održavanje nerazvrstanih cesta
Članak 13.
(1)Poslove održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaćenih godišnjim programom
održavanja komunalne infrastrukture obavlja trgovačko društvo kojem je Općina posebnom
odlukom povjerila obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta(u daljnjem
tekstu: izvođač radova održavanja ceste).
(2)Poslove održavanja nerazvrstanih cesta koje su poljski putovi obuhvaćeni programima
poticanja razvitka poljoprivrede i općinskim programima održavanja poljskih putova održava
pravna osoba kojoj je Općina povjerila te poslove, a ostale poljske putove održavaju vlasnici
nekretnina kojima služe ti poljski putovi sukladno važećoj odluci o agrotehničkim mjerama te
mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Marčana.
(3)Poslove održavanja nerazvrstanih cesta koje su šumske prometnice obuhvaćene
programima uređenja i održavanje protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste i
protupožarnih putova održava pravna osoba kojoj je Općina povjerila te poslove, a ostale šumske
prometnice održavaju šumoposjednici kojima služe te šumske prometnice.
(4)Revizijska okna i poklopce revizijskih okana svih komunalnih ili drugih instalacija i
uređaja ugrađenih u cestovnu građevinu nerazvrstane ceste dužan je održavati vlasnik tih
instalacija i uređaja.

-

Članak 14.
Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta razumijevaju naročito:
planiranje održavanja i mjere za zaštitu nerazvrstanih cesta i prometa na njima,
redovito i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta,
ustupanje radova izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta,
stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova na održavanju
nerazvrstanih cesta,
ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih
radova na održavanju nerazvrstanih cesta
osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s javne ceste,
ophodnja.

2.1.Redovito održavanje nerazvrstanih cesta
Članak 15.
Pod redovitim održavanjem cesta podrazumijevaju se osobito sljedeći poslovi:
nadzor i pregled cesta i objekata,
redovito održavanje prometnih površina,
redovito održavanje bankina,
redovito održavanje pokosa,
redovito održavanje sustava odvodnje,
redovito održavanje prometne signalizacije i opreme,

-

redovito održavanje cestovnih naprava i uređaja,
redovito održavanje vegetacije,
osiguranje preglednosti,
čišćenje ceste,
redovito održavanje cestovnih objekata,
interventni radovi,
zimska služba.

Članak 16.
(1) Nadzor nad stanjem cesta i objekata putem redovitih i izvanrednih pregleda obavljaju
Upravni odjel te izvođač radova redovitog održavanja ceste, te o tome vode evidenciju.
(2)Redoviti pregledi obavljaju se periodično, najmanje dva puta godišnje, po završetku
zimskog razdoblja i u jesen, a radi provjere stanja nerazvrstanih cesta i utvrđivanja stupnja
odnosno veličine njihova oštećenja cesta.
(3)Prikupljeni podaci i o stanju nerazvrstanih cesta čine temeljnu podlogu za izradu
operativnih planova i određivanje potrebnih zahvata na održavanju nerazvrstanih cesta.
(4)Iznimno od odredbi stavka 2. ovoga članka cestovni objekti pregledavaju najmanje
jednom godišnje.
Članak 17.
(1)Izvanredni pregledi obavljaju se:
odmah nakon nastanka događaja kao što su prirodne katastrofe, teže prometne nesreće,
požari, eksplozije, klizanja terena te drugih izvanrednih događaja koji imaju negativni
utjecaj na ceste,
pri određivanju sposobnosti ceste za preuzimanje prekomjernih ili izvanrednih
opterećenja,
prije isteka garancijskog roka po izgradnji ili rekonstrukciji.
(2)Upravni odjel određuje sadržaj i opseg izvanrednog pregleda ceste i imenuje
Povjerenstvo za obavljanje pregleda ceste (u daljnjem tekstu Povjerenstvo). Povjerenstvo o
izvanrednom pregledu ceste sastavlja izvješće u kojem daje prijedlog potrebnih mjera.
Članak 18.
(1) Redovito održavanje prometnih površina koje čine sastavni dio ceste, podrazumijeva
čišćenje i popravljanje lokalnih oštećenja ceste kao primjerice krpanje udarnih rupa i mrežastih
pukotina odnosno presvlačenje asfaltom ako je to racionalnije, zalijevanje pojedinačnih pukotina,
spojnica i reški, ohrapavljenje zaglađenih asfaltnih površina ili posipanje s pijeskom te druge
slične popravke.
(2) Osim radova iz stavka 1. pod radovima redovitog održavanja prometnih površina
podrazumijevaju se još:
zamjena i sanacija manjih oštećenih dijelova prometnih površina i nogostupa,
manji popravci i zamjene dijelova sustava oborinske odvodnje,
zamjena i sanacija poklopaca revizionih okana, i sl.
(3) Upravni odjel je dužan osigurati da izvođač radova kojem su povjereni poslovi
održavanja nerazvrstanih cesta prometne površine održava na način da osigurava sigurnost i
nesmetano odvijanje prometa, kao i da oštećenja prometnih površina popravlja u pravilu
jednakim materijalom od kojeg je i izrađena postojeća kolnička konstrukcija.
(4) Izuzetno, ako zbog izrazito nepovoljnih vremenskih prilika ili drugih okolnosti to nije

moguće, dozvoljeno je oštećenja popraviti i s drugim primjerenim materijalima ali samo
privremeno.
Članak 19.
Izvođač radova kojem su povjereni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta bankine i
berme održava na način da iste budu poravnate, utvrđene i zbijene, da kote bankina budu u
skladu sa propisanim visinama, da poprečni nagib bankine omogućuje otjecanje vode s kolnika i
da ne bude manji ni veći od propisanog, te da su sva prometna signalizacija i oprema i cestovne
naprave postavljene na bankini vidljive i dostupne.
Članak 20.
Izvođač radova kojem su povjereni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta pokose
usjeka, zasjeka i nasipa održava tako da osigura zadani nagib i oblik, da je na njima stalno
osiguran ili odstranjen nestabilni materijal, te da su tehničke i biološke zaštitne mjere (zaštitna
vegetacija, zaštitne mreže te druge naprave i mjere za zadržavanje nestabilnog materijala) u
takvom stanju da je osigurana učinkovita zaštita pokosa i ceste.
Članak 21.
Izvođač radova kojem su povjereni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta dužan je
poduzimati potrebne radnje u cilju omogućavanja odvodnje površinskih i podzemnih voda u cilju
sprječavanja dotjecanja vode i nanošenja naplavina s pokosa i cestovnih priključaka i prilaza na
kolnik, održavati i čistiti sustave i građevine za odvodnju, te izvršiti popravljanje, odnosno
sanaciju lokalnih oštećenja i zamjenu pojedinih oštećenih elemenata sustava u cilju da u svim
sastavnim dijelovima ceste osigura kontroliranu odvodnju.
Članak 22.
Izvođač radova kojem su povjereni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta dužan je
obavljati poslove redovitog održavanja prometne signalizacije i opreme na način da istu čisti i
nadopunjuje, zamjenjuje ili popravlja dotrajalu, oštećenu, manjkavu ili nestalu prometnu
signalizaciju i opremu, nosive dijelove, odnosno konstrukciju opreme, da prometnu signalizaciju
i opremu na cesti održava tako da se osigura njena potpuna funkcionalnost i vidljivost,
ispunjavajući pri tome zahtjeve koji se odnose na sigurnost cestovnog prometa sukladno
propisima koji uređuju to područje.
Članak 23.
(1) Izvođač radova kojem su povjereni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta dužan je
cestovne naprave i uređaje na način da se osigura njihova funkcionalnost i da bez odgode ukloni
uzroke koji to sprečavaju.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ukoliko funkcionalnost cestovnih naprava i
uređaja nije moguće uspostaviti u kratkom vremenu nužno je osigurati da se odmah poduzmu
odgovarajuće privremene mjere i sigurnosni zahvati.
Članak 24.
Izvođač radova kojem su povjereni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta dužan je
održavati vegetaciju na površinama koje čine sastavni dio nerazvrstane ceste na način da kosi,
obrezuje i siječe tu vegetaciju po potrebi, najmanje u području slobodnog profila nerazvrstane
ceste i propisanog trokuta preglednosti, da poduzima radove radi omogućavanja pregleda i
pristupa do cestovnih objekata, osiguranja vidljivosti i dostupnosti prometnoj signalizaciji i
opremi te cestovnim napravama i uređajima, te da se drveće uz cestu održava na način da isto ne

ugrozi cestu i promet na istoj.
Članak 25.
Izvođač radova kojem su povjereni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta dužan je
polje preglednosti utvrđeno s trokutom preglednosti i preglednom bermom održavati na način da
se osigura propisana i utvrđena preglednost, a ako to nije moguće, onda da ovisno o vremenskim
uvjetima osigura najveću moguću preglednost.
Članak 26.
Izvođač radova kojem su povjereni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta dužan je sve
sastavne dijelove nerazvrstane ceste očistiti na način da odstrani sve što može utjecati na
sigurnost prometa, njegovu funkcionalnost i uređeni izgled ceste te zaštitu okoliša.
Članak 27.
(1)Izvođač radova kojem su povjereni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta dužan je
cestovne objekte održavati na način da se na objektu i prostoru oko objekta pravovremeno utvrdi
i otkloni svaki uzrok koji bi mogao negativno utjecati na stabilnost, funkcionalnost i trajnost
objekta te sigurnost prometa.
(2)Pod radovima redovitog održavanja cestovnih objekata podrazumijeva se:
čišćenje prometnih površina i prometne opreme na objektu, prostora neposredno oko
objekta, ležišta, dilatacija, čunjeva i drugih dostupnih dijelova, naprava i sustava za
odvodnju, naplavina, nanosa i drugog materijala koji može ugroziti objekt ili promet.
- popravci oštećenih prometnih površina (krpanje udarnih jama, zalijevanje pukotina,
glodanje neravnina),
- popravci pojedinačnih manjih oštećenja dijelova konstrukcije cestovnog objekta (krpanje
– vijenca, čunjeva, zapunjavanje fuga, popravak zaštitnog betonskog sloja iznad armature
i sl.),
- zamjena manjih oštećenih dijelova cestovnih objekata,
- popravci hidroizolacije i odvodnje,
- sanacija podlokavanja stupova, upornjaka i krila,
- antikorozivna zaštita.
Članak 28.
(1)Izvođač radova kojem su povjereni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta dužan je
dužan je u slučaju nastanka izvanrednih događaja organizirati dežurnu službu i radne grupe za
izvođenje interventnih radova.
(2) O izvedenim interventnim radovima u povodu izvanrednih događaja te nastalim
posljedicama Upravni odjel je dužan odmah obavijestiti javnost, a ako je ugrožen javni red i mir
i ometan promet i policiju.
(3) U slučaju prirodnih nepogoda, kao što su oluje, poplave, lavine, potres, požar i slično,
pri teškim prometnim nesrećama i drugim izvanrednim događajima ili po zahtjevu nadležne
policijske uprave, izvođač radova kojem su povjereni poslovi redovitog održavanja ceste dužan
je , bez odlaganja ukloniti posljedice tih nepogoda (oštećenja ceste, prepreke na cesti i slično),
zbog kojih je ometan ili ugrožen promet ili zbog kojih može doći do većih oštećenja nerazvrstane
ceste ili veće materijalne štete.
(4) Iznimno od stavka 3. u slučaju nemogućnosti uklanjanja posljedica izvanrednih
događaja, izvođač radova kojem su povjereni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta dužan je
bez odgode:
označiti opasno mjesto i osigurati promet s propisanom prometnom signalizacijom,

-

poduzeti nužne mjere za osiguranje nerazvrstane ceste,
uspostaviti prohodnost nerazvrstane ceste, ako je to moguće.

Članak 29.
(1) U zimskom razdoblju koje, u pravilu traje od 15. studenog tekuće do 15. ožujka
slijedeće godine nerazvrstane ceste se održavaju u skladu s izvedbenim programom zimske
službe.
(2) Izvedbeni program zimske službe utvrđuje Općinski načelnik.
(3) Izvedbenim programom zimske službe utvrđuje se osobito: organizacijska shema
ustroja, nadležnosti i odgovornosti izvođača zimske službe, karta cestovne mreže s označenim
razinama prioriteta i nacrtom posipanja protiv poledice i uklanjanja snijega.
(4)Smatra se da je osigurana mogućnost odvijanja prometa na nerazvrstanoj cesti kada je
radovima na sprječavanju poledice i uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz
upotrebu zimske opreme.
2.2.Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta
Članak 30.
(1) Izvanredno održavanje provodi se u cilju dugotrajnijeg uređenja i poboljšanja
pojedinih dijelova ceste bez izmjene njezinih tehničkih elemenata, osiguranja sigurnosti,
stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa.
(2) Radovi izvanrednog održavanja izvode se povremeno, a njihov opseg vezan je za
stupanj dotrajalosti ili oštećenja ceste.
(3) Radovi izvanrednog održavanja cesta mogu se izvoditi samo na temelju projekta,
tehničkog rješenja ili sličnih rješenja koja se prema potrebi izrađuju za provedbu takvog
održavanja i u skladu s ovom Odlukom.
Članak 31.
Pri izvođenju, nadzoru i preuzimanju izvedenih radova izvanrednog održavanja
primjenjuju se odredbe važećih pozitivnih propisa o cestama, gradnji, uređenju prostora,
sigurnosti cestovnog prometa i zaštite okoliša.

-

Članak 32.
Izvanredno održavanje cesta posebno obuhvaća:
obnavljanje i zamjenu kolničkog zastora,
ojačanje kolnika u svrhu obnove i povećanja nosivosti i kvalitete vožnje,
mjestimične popravke kolničke konstrukcije ceste u svrhu zaštite i povećanja nosivosti
ceste,
poboljšanje sustava odvodnje ceste,
zamjenu, ugrađivanje nove i poboljšanje vertikalne prometne signalizacije i opreme ceste
(zaštitne ograde i slično) na većim dijelovima ceste
saniranje odrona,
radovi na zaštiti kosina od erozije,
sanaciju obložnih i potpornih zidova,
zaštitu ceste od podlokavanja,
radove na uređenju zelenila u svrhu biološke zaštite ceste ili ukrašavanja okoliša
pojedinačne korekcije geometrijskih elemenata ceste (ublažavanje oštrih krivina,

-

uređenje poprečnih nagiba, stajališta uz cestu i drugo) sa svrhom poboljšanja sigurnosti
prometa kojima se ne mijenja usklađenost s lokacijskim uvjetima u skladu s kojim je
cesta izgrađena,
uređenje raskrižja u istoj razini (oblikovanje, preglednost, ugradnja nove signalizacije
poboljšanje uvjeta prometa uređenjem stajališta, odmorišta, pješačkih staza,
obnovu i postavu instalacija, opreme i uređaja ceste,
poboljšanje uvjeta za vođenje pješačkog prometa,
obnavljanje, saniranje nogostupa uz ceste.

III FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Članak 33.
Građenje, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstanih cesta financira se iz:
- komunalne naknade i komunalnog doprinosa sukladno propisima koji uređuju komunalno
gospodarstvo,
- naknade za osnivanje prava služnosti, prava građenja i prava zakupa na nerazvrstanoj
cesti,
- ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta u skladu sa zakonom koji uređuje
prostorno uređenje,
- drugih izvora.
IV. MJERE ZA ZAŠTITU NERAZVRSTANIH CESTA
Članak 34.
(1)Nerazvrstane ceste mogu se koristiti samo za promet vozila i pješaka, a u druge svrhe
samo u slučajevima, na način i pod uvjetima propisanim zakonom kojim se uređuju ceste,
zakonom kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama i ovom Odlukom.
(2)Radi zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njoj, na nerazvrstanoj cesti je
zabranjeno naročito:
- oštetiti, ukloniti, premjestiti, zakriti ili na bilo koji drugi način izmijeniti postojeće stanje
prometne signalizacije, prometnu opremu te cestovne uređaje,
- trajno ili privremeno zaposjedati ili na drugi način smetati posjed nerazvrstane ceste ili
njezinog dijela,
- dovoditi oborinsku vodu, otpadne vode i ostale tekućine,
- sprječavati otjecanja voda s nerazvrstane ceste,
- vući stabla ili dijelove stabala te drugi materijal i predmete,
- postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge nasade,
- odlagati drvnu masu, građevinske i ostale materijale ili predmete,
- postavljati spomen ploče i ostala spomen obilježja,
- postavljati transparente, plakate i druge oblike obavještavanja odnosno oglašavanja bez
odobrenja Upravnog odjela,
- rasipavati tucanik, građevinski materijal i sl., nanositi blato, ulje ili na drugi način
onečišćavati nerazvrstanu cestu,
- odlagati snijeg ili led,
- obavljati druge radnje koje mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurno odvijanje
prometa na njoj.
(3)Radi zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njoj, u zaštitnom pojasu
nerazvrstane ceste zabranjeno je naročito:
- postavljati i koristiti svjetla ili svjetlosne uređaje koji mogu ugroziti sigurnost prometa,

-

namjerno paliti vatru i korov,
puštati domaće životinje bez nadzora,
postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge nasade koji onemogućavaju preglednost
ili zaklanjaju prometne znakove,
- ostavljati drveće i druge predmete i stvari koje mogu pasti na nerazvrstanu cestu,
- obavljati druge radnje koje mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurno odvijanje
prometa na njoj.
(4)Izvođač radova održavanja ceste mora bez odgode, odmah nakon saznanja, s ceste
ukloniti sve zapreke ili druge posljedice zabranjenih radnji, koje bi mogle oštetiti nerazvrstanu
cestu, ugroziti, ometati ili smanjiti sigurnost prometa na nerazvrstanoj cesti.
(5)Ako izvođač radova održavanja ceste ne može zapreku ukloniti odmah ili sanirati
nastalo opasno mjesto na nerazvrstanoj cesti, do uklanjanja zapreke ili sanacije opasnog mjesta,
onda mora taj dio nerazvrstane ceste osigurati propisanom prometnom signalizacijom te o
zapreci i ostalim posljedicama zabranjenih radnji bez odgode obavijestiti Upravni odjel i
nadležnu policijsku upravu.
Članak 35.
(1)Na nerazvrstanoj cesti zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje, ukoliko
za to ne postoji prethodno pisano odobrenje Upravnog odjela o čemu će se donijeti rješenje.
(2)Odobrenje u smislu stavka 1. ovoga članka izdaje se za:
- prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste,
- zauzimanje nerazvrstane ceste radi uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih
radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično uz privremenu regulaciju prometa,
- prekopavanje nerazvrstane ceste radi popravka ili ugradnje komunalnih i drugih
instalacija i uređaja te radi priključenja na te instalacije i uređaje uz privremenu
regulaciju prometa.
Članak 36.
(1)Pod prekomjernom upotrebom nerazvrstane ceste podrazumijeva se njezina uporaba
teškim ili srednje teškim vozilima, ukupne mase veće od 7,5 tona, nastala zbog obavljanja
gospodarske djelatnosti pravnih ili fizičkih osoba, kao što su korištenje šuma, šumskog zemljišta
i šumskih proizvoda, industrijska proizvodnja, izvođenje građevinskih radova, prijevoz
građevinskog materijala u svrhu izvođenja zemljanih radova, prijevoz građevinskog materijala u
svrhu izvođenja armirano – betonskih i betonskih radova i sl.
(2)Visinu naknade za prekomjernu uporabu nerazvrstanih cesta rješenjem utvrđuje
Upravni odjel ovisno o veličini prekoračenja najveće dopuštene mase i udaljenosti prijevoza
nerazvrstanim cestama temeljem kriterija i mjerila iz ove Odluke.
(3)Pravna ili fizička osoba koja podnosi zahtjev za odobrenje prekomjerne uporabe
nerazvrstane ceste obvezna je isti podnijeti, u pravilu, najkasnije 3 (tri) dana prije dana koji je
naznačen kao dan za koji se traži odobrenje za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste.
(4)Pravna ili fizička osoba koja podnosi zahtjev za odobrenje prekomjerne uporabe
nerazvrstane ceste obvezna je u zahtjevu naznačiti vremensko razdoblje u kojem se planira
obaviti prijevoz, kao i registracijsku oznaku vozila kojim se namjerava izvršiti prijevoz.
(5)Pravna ili fizička osoba koja podnosi zahtjev za odobrenje prekomjerne uporabe
nerazvrstane ceste obvezna je u zahtjevu naznačiti:
- odredište, naručitelja prijevoza, vrstu materijala koja se prevozi, te pravac kretanja vozila
računajući od javne ceste do odredišta uz nerazvrstanu cestu,
- dan ili vremensko razdoblje u kojem se planira obaviti prijevoz, te ukupni planirani broj
prijevoza,

-

najveću dopuštenu masu i registracijsku oznaku vozila ( teretnog vozila i priključnog
vozila, ako će se i njime vršiti prijevoz) kojim se namjerava izvršiti prijevoz.

Članak 36.a
(1) Naknada za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste iz članka 36. stavka 1. ove
Odluke za pojedinačni prijevoz iznosi:
- za teretno i priključno vozilo najveće dopuštene mase od 18 tona do 25 tona- 50,00 kn po
svakom prijevozu uvećanih za 5,00 kuna po km prijevoza nerazvrstanom cestom,
- za teretno i priključno vozilo najveće dopuštene mase od 25 tona do 36 tona- 100,00 kn
po svakom prijevozu uvećanih za 8,00 kuna po km prijevoza nerazvrstanom cestom,
- za teretno i priključno vozilo najveće dopuštene mase preko 36 tona- 150,00 kn po
svakom prijevozu uvećanih za 10,00 kuna po km prijevoza nerazvrstanom cestom.
(2) U slučaju višekratne ili višednevne prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste, naknada
za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste utvrđuje se za određeni broj prekomjernih uporaba
nerazvrstane ceste, pri čemu se za svaku od tih uporaba naknada za pojedinačni prijevoz iz
stavka 1. ovoga članka umanjuje za 30%.
Članak 36.b
(1)Naknada za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste iz članka 36.a ne plaća se:
- za prekomjernu uporabu nerazvrstanih cesta od strane autobusa,
- za prekomjernu uporabu nerazvrstanih cesta od strane teretnih i priključnih vozila
najveće dopuštene mase do 18 tona,
- za prekomjernu uporabu nerazvrstanih cesta u dužini manjoj od 100 metara računajući od
javne ceste sa koje se pristupa na nerazvrstanu cestu,
- za vozila javnih službi i javne usluge ( vojska, policija, vatrogasci, vozila za pražnjenje
sabirnih jama, vozila za prijevoz komunalnog otpada i sl.).
(2)Naknadu za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste iz članka 36.a ne plaća se ni u
slučaju:
kada se prekomjerna uporaba nerazvrstane ceste vrši u svrhu realizacije projekata čiji je
investitor Općina Marčana,
- kada se prekomjerna uporaba nerazvrstane ceste vrši u svrhu izgradnje stambenih objekta
kojima građani rješavaju svoja stambena pitanja na području Općine Marčana.
Članak 37.
(1)Ako je zbog prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste došlo do njezina oštećenja, ona
će se popraviti i dovesti u prvotno stanje o trošku pravne ili fizičke osobe kojoj je izdano
odobrenje za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste. O izvođenju radova na dovođenju
nerazvrstane ceste u stanje koje je prethodilo oštećenjima skrbi izvođač radova održavanja ceste.
(2)Oštećenja iz prethodnoga stavka, u svakom pojedinom slučaju, utvrdit će ovlaštena
osoba Upravnog odjela i predstavnik pravne ili fizičke osobe kojoj je izdano odobrenje za
prekomjernu uporabu i opterećenje nerazvrstane ceste o čemu se sastavlja zapisnik.
(3)Ukoliko predstavnik pravne ili fizičke osobe kojoj je izdano odobrenje za prekomjernu
uporabu i opterećenje nerazvrstane odbije sudjelovati (izričito ili se iz njegova postupanja može
zaključiti da odbija sudjelovati) u postupku utvrđivanja oštećenja nerazvrstane ceste tada će
oštećenja iz prethodnog stavka utvrditi ovlaštena osoba Upravnog odjela.
Članak 38.
Sredstva naknade za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste prihod su proračuna Općine

i namijenjena su za financiranje njihova održavanja.
Članak 39.
(1)Nerazvrstana cesta može se zauzeti radi uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i
drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično.
(2)Nerazvrstana cesta može se privremeno zauzeti i za parkiranje raznih specijalnih
vozila za potrebe istovara materijala, građenja i sličnih potreba (kamioni sa dizalicama, mikseri
sa betonom i dr.).
(3)Zauzimanje nerazvrstane ceste iz stavka 1. i 2. ovoga članka odobrava se rješenjem
koje donosi Upravni odjel uz obvezu plaćanja naknade za privremeno zauzimanje nerazvrstane
ceste.
(4)Za privremeno zauzimanje nerazvrstane ceste plaća se naknada u visini:
a) za nerazvrstane ceste koje povezuju naselja i nerazvrstane ceste koje povezuju
područja unutar Općine i naselja
- 1,00 kn/m² na dan radi uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova,
odlaganja materijala radi gradnje i slično,
- 2,00 kn/m² na dan radi za parkiranja raznih specijalnih vozila za potrebe istovara
materijala, građenja i sličnih potreba (kamioni sa dizalicama, mikseri sa betonom i dr.);
b) za nerazvrstane ceste koje su pristupne ceste do stambenih, poslovnih, gospodarskih
i drugih građevina
- 0,50 kn/m² na dan radi uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova,
odlaganja materijala radi gradnje i slično,
- 1,00 kn/m² na dan radi za parkiranja raznih specijalnih vozila za potrebe istovara
materijala, građenja i sličnih potreba (kamioni sa dizalicama, mikseri sa betonom i dr.);
c) za ostale nerazvrstane ceste osim nerazvrstanih cesta pod a) i b) ovoga stavka:
- 0,20 kn/m² na dan radi uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova,
odlaganja materijala radi gradnje i slično,
- 0,50 kn/m² na dan radi za parkiranja raznih specijalnih vozila za potrebe istovara
materijala, građenja i sličnih potreba (kamioni sa dizalicama, mikseri sa betonom i dr.);
(5)U razdoblju od 1.travnja do 15. lipnja, te u razdoblju od 16. rujna do 31. listopada
naknada iz stavka 4. ovoga članka umanjuje se za 25%, a u razdoblju od 01. studenoga do 31.
ožujka iduće godine za 50%.
(6)Naknada iz stavka 1. i 2. umanjuje se za 50% ako se nerazvrstana cesta zauzima radi
izgradnje stambenih objekta kojima građani rješavaju svoja stambena pitanja, kao i ako se
nerazvrstana cesta zauzima radi održavanja postojećih zgrada i drugih građevina.
(7)Naknada za privremeno zauzimanje nerazvrstane ceste ne plaća se kada se to
zauzimanje vrši u svrhu realizacije projekata čiji je investitor Općina Marčana.
(8)Iznimno od odredbe stavka 3. ove Odluke, a uz odgovarajuću primjenu pravila za
uspostavu privremene regulacije prometa na nerazvrstanoj cesti, za privremeno zauzimanje
nerazvrstane ceste koje ukupno traje do četiri sata, pravna ili fizička osoba nije dužna ishoditi
pisano odobrenje Upravnog odjela i platiti naknadu za privremeno zauzimanje nerazvrstane
ceste, veće samo o toj namjeri pismeno obavijestiti Upravni odjel i nadležnu policijsku upravu
najmanje 24 sata prije zauzimanja nerazvrstane ceste.
Članak 40.
(1)Nerazvrstana cesta može se prekopavati radi izvođenja radova na popravcima ili
ugradnji komunalnih i drugih instalacija i uređaja te radi priključenja na te instalacije i uređaje.
(2)Prekopavanja nerazvrstane ceste iz stavka 1. ovoga članka odobrava Upravni odjel na

zahtjev stranke vlasnika odnosno upravitelja komunalnih i drugih instalacija ili izvođača radova
koji ima sklopljen ugovor, odnosno ovlaštenje, punomoć ili drugi akt izdan od vlasnika odnosno
upravitelja te infrastrukture.
(3)Pravna ili fizička osoba koja podnosi zahtjev za odobrenje za prekopavanje
nerazvrstane ceste obvezna je, osim kod hitnih intervencija, podnijeti, u pravilu, najkasnije 5
(pet) dana prije dana koji je naznačen kao dan početka obavljanja prekopavanja.
(4)Pravna ili fizička osoba koja podnosi zahtjev za prekopavanje nerazvrstane ceste radi
popravka ili ugradnje komunalnih i drugih instalacija i uređaja te radi priključenja na te
instalacije i uređaje obvezna je u zahtjevu naznačiti vremensko razdoblje u kojem namjerava
izvršiti prekopavanje i dostaviti tipsku shemu privremene regulacije prometa koja se namjerava
primijeniti na mjestu prekopavanja, a kada istu nije moguće primijeniti tada mora priložiti
prometni elaborat privremene regulacije prometa. Zahtjevu iz ovog stavka prilaže se, ovisno o
vrsti zahvata i trasa planiranog zahvata naznačena na ortofoto prikazu katastarskog plana, podaci
o ugovornim izvođačima radova, s imenom i prezimenom, brojem telefona glavnog inženjera
gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova, podaci osobe za provođenje stručnog
nadzora nad građevinskim radovima, ili osobe investitora zadužene za praćenje investicije, te
ugovor ili narudžbenica za vršenje završnih asfalterskih radova ukoliko je takve radove potrebno
izvoditi obzirom na završni sloj kolnika nerazvrstane ceste.
(5)U slučajevima kada se radovi na prekopavanju nerazvrstane ceste trebaju izvoditi na
područjima koja su upisana u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske ili su preventivno
registrirana kao kulturno dobro ili su u postupku registracije potrebno je ishoditi posebne uvjete
uređenja i prethodno odobrenje za radove na kulturnom dobru od nadležnog konzervatorskog
odjela.
(6)Iznimno od odredbe stavka 2. ove Odluke, investitor radova nije obvezan ishoditi
prethodno pisano odobrenje za prekopavanje nerazvrstane ceste ako je, uslijed oštećenja na
uređajima i instalacijama ugrađenim u nerazvrstanu cestu (npr. pucanje cijevi u vodovodnoj ili
kanalizacijskoj mreži ili oštećenje instalacija na električnoj, telefonskoj i drugoj mreži),
neposredno ugrožena sigurnost prometa odnosno život i zdravlje građana ili bi mogla nastati
veća gospodarska šteta (hitne intervencije).
(7)Investitor radova iz stavka 6. ovoga članka obvezan je mjesto izvođenja radova
označiti privremenom prometnom signalizacijom, te o potrebi obavljanja radova obavijestiti
Upravni odjel u roku od jednog dana od dana početka izvođenja radova te podnijeti zahtjev za
odobrenje prekopavanja nerazvrstane ceste. Ovi radovi moraju se izvoditi bez prekida i bez
obzira na redovito radno vrijeme, doba dana i vremenske prilike.

i sl.,
-

Članak 40.a
(1)Odobrenjem koje izdaje komunalni redar odredit će se:
nositelj odobrenja,
mjesto, trasa, opis radova i razdoblje izvođenja radova i sanacije,
dokumentacija temeljem koje se pristupa izvođenju radova,
način postupanja sa materijalom iz iskopa, postojećim instalacijama, sadnim materijalom
privremena regulacija prometa u vrijeme izvođenja radova,
učesnici u gradnji,
visina naknade za privremeno zauzimanje nerazvrstane ceste i visini naknade za prekop,
obveza dostave i vrsta jamstva, ako se ocjeni potrebnim,
obveza i način obavještavanja javnosti o predstojećim radovima, ako je to potrebno,
način sanacije,

pregled i primopredaja izvedenih radova na sanaciji nerazvrstane ceste po završetku
prekopavanja,
jamstveni rok za radove na sanaciji nerazvrstane ceste, koji ne može biti kraći od 2
godine od primopredaje radova na sanaciji nerazvrstane ceste,
drugo po potrebi, ovisno o specifičnosti zahvata.
(2)Ukoliko se izdaje odobrenje za radove koji se izvode u fazama, a nije poznato vrijeme
izvođenja kasnijih faza, nositelju odobrenja se može odrediti da za kasnije faze podnosi posebne
zahtjeve s točnim navodom faze i vremenskim razdobljem za izvođenje iste, a za koju će biti
izdano novo odobrenje.
(3)Provedbu odobrenja za prekopavanje nerazvrstane ceste u odnosu na privremenu
regulaciju prometa, uređenost gradilišta, poštivanje rokova i sanaciju površine izvođenja radova,
te druge aspekte prati komunalni redar.
(4)Po dovršetku radova na prekopavanju i sanaciji nerazvrstane ceste, nositelj odobrenja
dužan je pozvati komunalnog redara, te se vrši pregled i primopredaja izvedenih radova, a u
roku ne dužem od 8 (osam) dana od isteka roka utvrđenog rješenjem o odobravanju
prekopavanja o čemu se od strane nositelja odobrenja sastavlja zapisnik koji mora sadržavati:
datum i vrijeme izvršene primopredaje, osobe koje su izvršile primopredaju,
dokaze sukladnosti za ugrađene građevinske proizvode i opremu (ovisno o vrsti
infrastrukture) te dokaze kvalitete izvedenih radova,
dokaz o kontroli postignute zbijenosti tamponskog sloja (na nerazvrstanim cestama i/ili
površinama javne namjene koje su u funkciji prometa) izvršenoj od strane za to ovlaštene i
registrirane pravne osobe,
površina prekopa i površina obnovljenog kolničkog zastora,
eventualni nedostaci kao i rok za otklanjanje istih, te ostale činjenice.
fotodokumentaciju prije i nakon izvedenih radova.
(5)U toku jamstvenog roka za radove na sanaciji nerazvrstane ceste po završetku
prekopavanja, ukoliko se uoče nedostaci koji su posljedica loše izvedene sanacije, komunalni
redar će pisano obavijestiti nositelja odobrenja o utvrđenim nedostacima, te odrediti
poduzimanje mjera i rok za njihovo otklanjanje.
(6)Ukoliko nositelj odobrenja ne izvrši otklanjanje nedostataka u zadanom roku, ista će se
otkloniti putem treće osobe, a naplatit će se iz jamstva koje je nositelj odobrenja dao kod
odobravanja prekopavanja nerazvrstane ceste. Ukoliko nositelju odobrenja nije bilo određeno
davanje jamstva, zatražit će se od njega da snosi troškove otklanjanja nedostataka.
Članak 40.b
(1)Ukoliko se radi o hitnoj intervenciji iz članka 40. stavka 6. Odluke o nerazvrstanim
cestama, kada se radovi unutar nerazvrstane ceste odvijaju bez odobrenja komunalnog redara,
investitor ili izvođač radova dužan je odmah po dovršetku radova pristupiti sanaciji površine,
(2)Prije početka izvođenja radova iz stavka 1. ovog članka, investitor ili izvođač je dužan
obavijestiti komunalnog redara.
Članak 40.c
(1)Svi radove unutar građevine nerazvrstane ceste moraju se izvoditi sukladno tehničkim
propisima i normama za radove u graditeljstvu važećim u Republici Hrvatskoj.
(2)Prilikom izvođenja radova nositelj odobrenja i izvođač radova dužni su voditi računa o
postojećim instalacijama kako ne bi došlo do oštećenja istih, a ako do tog oštećenja dođe dužni
su isto sanirati bez odgode u dogovoru s vlasnikom instalacija.
(3)Prilikom izvođenja radova potrebno je voditi računa da ne dođe do oštećenja stabala i
drugog sadnog materijala unutar čestice nerazvrstane ceste odnosno zone izvođenja radova.

Članak 40.d
(1)Rezanje postojećeg asfaltnog zastora izvršiti pravocrtno u predviđenoj širini iskopa
kanala.
(2)Za područje zone instalacija primjenjuje se materijal za ispunu sukladno tehničkoj
dokumentaciji investitora, a ukoliko isto nije definirano onda se za podlogu i oblogu cijevi
koristi drobljeni kameni materijal 4-8 mm ili neagresivni pijesak granulacije do 4 mm, ovisno o
infrastrukturi, pri čemu se materijal se s obje strane ugrađuje istovremeno, te zbija u slojevima,
na način da ne dolazi do pomicanja voda ili ugrađene cijevi.
(3)Ako se instalacije polažu u više slojeva jedan iznad drugoga, tada se moraju polagati
isključivo u cijevima, a sva šupljine potrebno je ispuniti poroznim laganim betonom ili sličnim
materijalom.
(4)Zatrpavanje kanala iznad zaštitnog sloja instalacijskog voda ili ugrađene cijevi (u zoni
ispune kanala), potrebno je izvesti zamjenskim materijalom (drobljeni kameni materijal
granulacije 0 – 63 mm), a ugradnju vršiti u slojevima od 20 cm, zbijanjem uz optimalnu vlagu,
pri čemu je sukladno važećim propisima i normama vršiti tekuća ispitivanja (modul stišljivosti
tamponskog sloja i ukoliko je potrebno zamjenskog materijala).
(5)Višak materijala iz iskopa mora se bez odgode odvesti na odlagalište građevinskog
materijala.
Članak 40.e
(1)Da bi se nestabilno područje rubova nevezanih slojeva kolničke ili dr. konstrukcije (na
slici 1. označeno sa “c”) moglo dobro zbiti, potrebno je nakon ugradnje ispune kanala, izrezati i
ukloniti vezne (asfaltne) slojeve u širini koliko je iznosila zona razrahljenja, a najmanje 10 cm sa
svake strane kanala prekopa. Ukoliko je dubina iskopa kanala veća od 2 m, rezanje veznih
(asfaltnih) slojeva iznosi najmanje 20 cm sa svake strane kanala.
(2)Ukupna širina izrezanog asfalta iznad kanala prekopa prije izrade nosivog
(tamponskog) sloja mora iznositi min. 1,50 m. Iznimno, za kanale manjih dimenzija (manje
dubine i širine) dozvoljeno je da ukupna širina izrezanog asfaltnog sloja iznad kanala prekopa
iznosi manje od 1,50 m, ali u pravilu ne manje od 1,00 m, što će se posebno odrediti
odobrenjem.
(3)Odobrenjem iz članka 2. ovog Pravilnika može se, osim uvjeta iz točke 2. ovog članka,
zatražiti sanacija asfaltnog zastora u čitavoj širini prometnog traka ili čitavoj širini prometnice na
kojoj se vrše radovi. U odobrenju se tada mora navesti obrazloženje donošenja takvih uvjeta.
(4)Ugradnja završnog nosivog (tamponskog) sloja granulacije 0 - 63 mm vrši se u sloju
od minimalno 30 cm, zbijanjem uz optimalnu vlagu, pri čemu modul stišljivosti tamponskog
sloja mora iznositi najmanje Ms = 100 MN/m² na glavnim, sabirnim i ostalim ulicama, a Ms =
50 MN/m² na nogostupima kao dijelovima nerazvrstanih cesta.
(5)Ravnost površine mjeri se kao odstupanje površine sloja od letve duljine 4 m.
Odstupanje smije biti najviše 2 cm.
(6)Visinski položaj izvedenog tamponskog sloja ne smije odstupati više od 2 cm od
zadane visine.
(7)Odstupanja nagiba ne smiju biti veća od ±0,4 % od nagiba postojeće prometnice.
Članak 40.f
(1)Ukoliko je prilikom radova ugrožena stabilnost rubnjaka, rubnjaci se moraju izvaditi i
ponovno ugraditi u pripremljeno ležište podložnim betonom debljine sloja 10 cm, klase C 12/15.
(2)Ukoliko dođe do oštećenja na rubnjaku, isti se mora zamijeniti novim rubnjakom
jednake izvedbe kao okolni rubnjaci i to betonskim klase betona C 30/37 ili prema potrebi
kamenim rubnjakom.

(3)Ukoliko su rubnjaci prije početka radova vidno oštećeni, a nalaze se unutar trase
izvođenja radova, te su njihovo uklanjanje i ponovna montaža predviđeni, Općina Marčana će
prilikom sanacije, putem svojih izvođača radova održavanja nerazvrstanih cesta isporučiti
potrebnu količinu novih rubnjaka poradi njihove pravovremene zamjene novima.
Članak 40.g
(1)Asfaltni zastor se izvodi po završenoj kontroli zbijenosti tamponskog sloja izvršenoj
od strane za to ovlaštene i registrirane pravne osobe.
(2)Širina sanacije asfaltnog zastora kolnika nerazvrstane ceste na kojem su izvedeni
radovi, zbog kvalitetne sanacije mora iznositi najmanje 1,50 m, osim u slučaju iz članka 17.
točke 2. kada je dozvoljeno da ukupna širina sanacije asfaltnog zastora iznosi manje od 1,50 m,
što će se posebno definirati Odobrenjem.
(3)Ukoliko se radovi izvode na nogostupu širine manje od 1,5 m, potrebno je postojeći
asfaltni zastor zamijeniti u čitavoj širini nogostupa.
(4)Asfaltni zastor na mjestu sanacije prekopa se izvodi na istovjetan način u pogledu
materijala i debljine nosivog i habajućeg sloja, s time da debljina asfaltnog zastora na mjestu
prekopa kada se asfaltni zastor izvodi u jednom sloju ne smije biti manja od 6 cm , osim kod
nogostupa, gdje ona može iznositi najmanje 5 cm.
(5)Prije asfaltiranja potrebno je postojeće spojeve asfalta očistiti od nečistoća i premazati
ih bitumenskom emulzijom.
(6)Kada se asfaltni zastor izvodi u dva sloja, prije asfaltiranja habajućeg sloja potrebno je
bitumenizirani nosivi sloj poprskati bitumenskom emulzijom najmanje 3 sata prije polaganja
asfalta.
(7)Prilikom izrade nosivog sloja (AC base) temperatura podloge i zraka mora biti viša od
+5˚C, a pri ugradnji habajućeg sloja asfaltbetona (AC surf) viša od +10˚C.
(8)Ukoliko se po završetku radova na izradi tamponskog sloja ne može odmah pristupiti
asfaltiranju prekopane površine nerazvrstane ceste, potrebno je na izrađeni tamponski sloj
položiti plastičnu foliju, te betonirati betonom klase C12/15 (“mršavi beton”) do nivelete
završnog sloja, do konačnog asfaltiranja, koje mora biti izvedeno u za to primjerenom roku, ne
dužem od mjesec dana, o čemu nositelj rješenja mora obavijestiti komunalnog redara.
Članak 40.g
(1)Ukoliko se radovi izvode rubnim dijelom prometnice gdje preostali dio kolnika s
asfaltnim zastorom iznosi ≤ 50 cm, tada se i preostala širina asfaltnog zastora mora obnoviti.
(2)Ukoliko je na osnoj udaljenosti ≤ 10 m potrebno izvesti dva ili više poprečna prekopa
istovremeno izvedena u istom periodu, uvjetuje se sanacija asfaltnog zastora u čitavoj dužini
prometnice između prekopa.
(3)Ukoliko je prilikom izvođenja građevinskih radova vezanih za prekopavanje
nerazvrstane ceste došlo do oštećenja asfaltnog zastora dijelova nerazvrstane ceste van zahvata
prekopavanja, nositelju odobrenja će se dopunskim rješenjem odrediti način sanacije tih
oštećenja.
(4)Ukoliko je u trenutku odobravanja prekopavanja nerazvrstane ceste
kolnik
nerazvrstane ceste i/ili asfaltni zastor te ceste dotrajao ili već znatno oštećen, obnovu cijelog
kolnika odnosno asfaltnog zastora će organizirati Općina Marčana, a od nositelja odobrenja će
se zatražiti da sudjeluje u tim troškovima razmjerno površini zahvata sanaciju asfaltnog zastora
za koju bi i inače bio dužan snositi troškove.
Članak 40.h
(1)Ukoliko se radovi izvode na nerazvrstanoj cesti sa zastorom od kamenih ploča,
betonskog opločnika, betona, makadama ili dr. sanacija se vrši na način da se prekop u zoni

instalacija i u zoni ispune sanira na način kako je opisano za površine s asfaltnim zastorom, te da
se završni sloj ugradi prema pravilima struke, a prema uputama i uvjetima danima u izdanom
odobrenju.
(2)Ako se radovi izvode na dijelu nerazvrstane ceste na kojem je bila postavljena
horizontalna signalizacija, izvođač je istu dužan dovesti u prvobitno stanje, a ako se radi o
poprečnim oznakama i ostalim oznakama (pješački prijelaz, stop linija, natpis škola i sl.) istu je
po završetku izvođenja radova dužan obnoviti u dijelu koji čini cjelinu bez obzira što ta obnova
izlazi izvan zahvata izvođenja radova na prekopavanju nerazvrstane ceste.
(3)Ako se radovi izvode na bankini ili na zatravnjenoj površini koja je dio nerazvrstane
ceste, izvođač je istu dužan dovesti u prvobitno stanje, s time da se površinski zemljani dio te
površine prekrije rahlim slojem zemlje bez primjesa (kamenje, grude zemlje i sl.) u minimalnom
sloju od 10 cm s grubim i finim razastiranjem i planiranjem na razini okolnog terena.
(4)Ukoliko dođe do trajnog oštećenja biljnog materijala u zoni izvođenja radova na
prekopavanju nerazvrstane ceste nositelj odobrenja dužan je snositi troškove i zamjenske sadnje
ili naknadne sanacije.
(5)Po dovršetku radova dužan iz zone izvođenja radova ukloniti sav otpad i građevinski
materijal (kamenje, ostatke asfalta, betona, oplate, armaturnog željeza, ambalaže i dr.) i propisno
ih zbrinuti.
Članak 40.i
(1)Naknada za prekop plaća se za trajno umanjenje kvalitete nerazvrstane ceste do kojeg
dolazi uslijed izvršenog prekopa i u slučaju kvalitetno izvršene sanacije kolničkog zastora, a koja
iznosi:
a) za nerazvrstane ceste koje povezuju naselja i nerazvrstane ceste koje povezuju
područja unutar Općine i naselja
5,00 kn/m² površine zahvata na makadamskoj cesti,
20,00 kn/m² površine zahvata na cesti sa suvremenim zastorom ( asfalt, beton i sl.),
b) za nerazvrstane ceste koje su pristupne ceste do stambenih, poslovnih, gospodarskih
i drugih građevina
3,00 kn/m² površine zahvata na makadamskoj cesti,
12,00 kn/m² površine zahvata na cesti sa suvremenim zastorom ( asfalt, beton i sl.),
c) za ostale nerazvrstane ceste osim nerazvrstanih cesta pod a) i b) ovoga stavka:
2,00 kn/m² površine zahvata na makadamskoj cesti,
8,00 kn/m² površine zahvata na cesti sa suvremenim zastorom ( asfalt, beton i sl.),
(2)Naknada iz stavka 1. ovoga članka umanjuje se za 25 %:
za svakih navršenih dvije godina od završetka izgradnje ili obnove kolničkog zastora
makadamske ceste,
za svakih navršenih pet godina od završetka izgradnje ili obnove kolničkog zastora ceste
sa suvremenim zastorom,
za svakih 10% povećanja površine kolničkog zastora koji je nositelj zahvata prema
odredbama ove Odluke dužan više obnoviti nego što iznosi površina samog prekopa.
(3)Naknada za prekop ne plaća se:
- za makadamske ceste kod kojih je od završetka izgradnje ili obnove kolničkog zastora
proteklo više od 8 godina,
- za ceste sa suvremenim zastorom kod kojih je od završetka izgradnje ili obnove
kolničkog zastora proteklo više od 20 godina,
u slučaju da površina kolničkog zastora koji je nositelj zahvata dužan prema odredbama
ove Odluke obnoviti iznosi najmanje 40% više od površina samog prekopa,
u slučaju da se radovi na prekopavanju vrše neposredno prije ili u tijeku radova na
obnovi kolničkog zastora nerazvrstane ceste,

kada se prekopavanje nerazvrstane ceste vrši u svrhu realizacije projekata čiji je
investitor Općina Marčana.
(4)Naknada za prekop obračunava se rješenjem o odobravanju prekopavanja nerazvrstane
ceste prema podacima iz zahtjeva i tog rješenja. U slučaju da se po dovršetku radova na
prekopavanju i sanaciji nerazvrstane ceste temeljem zapisnika o primopredaji radova utvrdi da,
obzirom na površinu prekopa i površinu obnovljenog kolničkog zastora, postoje razlozi za
izmjenu visine utvrđene naknade za prekop, rješenjem komunalnog redara odredit će se obveza
plaćanja ili povrata razlike na ime naknade za prekop.
(5)Naknada za prekop plaća se u roku od 15 dana od pravomoćnosti rješenja kojim je
određeno njezino plaćanje.
(6)Odredbe stavka 5. ovoga članka primjenjuje se i na povrate više plaćenih iznosa
naknade za prekop temeljem rješenja komunalnog redara iz stavka 4. ovoga članka po dovršetku
radova na prekopavanju i sanaciji nerazvrstane ceste.

Upravni odjel dužan je
nerazvrstanih cesta.

Članak 41.
voditi očevidnike o izdanim odobrenjima za prekopavanje

Članak 42.
(1)Ako se na nerazvrstanoj cesti bez odobrenja za prekopavanje izvode ili izvedu radovi
ili radnje koji mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurnost prometa na njoj, izvođač
radova održavanja ceste je obvezan, odmah po uočavanju navedenih radnji, o istom izvijestiti
Upravni odjel, te po nalogu Upravnog odjela poduzeti sve mjere za otklanjanje opasnosti od
oštećenja nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njoj.
(2)U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, Upravni odjel je ovlašten obustaviti radove
investitoru i/ili naložiti plaćanje troškova nastalih poduzimanjem mjera iz stavka 1. ovoga
članka.
Članak 43.
(1)Uvjete za gradnju priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu utvrđuje Upravni odjel u
postupku izdavanja akta kojim se provode dokumenti prostornog uređenja sukladno propisima.
(2)Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu smiju se izvesti samo uz prethodnu pisanu
suglasnost Upravnog odjela.
(3)Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu sa uređenom kolničkom konstrukcijom
(asfalt, beton i slično) mora se izgraditi sa istom ili sličnom kolničkom konstrukcijom u duljini
od najmanje 5 metara.
(4)Oborinske vode sa priključaka i prilaza ne smiju se ispuštati na nerazvrstanu cestu.
(5)Troškove građenja priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu, uključujući i postavljanje
potrebnih prometnih znakova, signalizacije i opreme snosi ovlaštenik prava građenja ili vlasnik
nekretnine koja se spaja na nerazvrstanu cestu.
(6)Osoba koja izvede priključak odnosno prilaz na nerazvrstanu cestu protivno
odredbama ovoga članka, kao i osoba koja se služi priključkom odnosno prilazom izvedenim
protivno odredbama ovoga članka, nema pravo od Općine potraživati naknadu štete nastale
korištenjem toga priključka odnosno prilaza.
Članak 44.
(1)U blizini raskrižja dviju nerazvrstanih cesta u razini, raskrižja nerazvrstane ceste s

javnom cestom u razini ili u unutarnjim stranama cestovnog zavoja, ne smiju se saditi drveće i
grmlje, postavljati naprave, ograde ili drugi predmeti koji onemogućavaju preglednost na
nerazvrstanoj cesti.
(2)Vlasnik ili posjednik zemljišta uz nerazvrstanu cestu dužan je na zahtjev komunalnog
redarstva Općine otkloniti drveće, grmlje, naprave, ograde ili druge predmete iz trokuta
preglednosti i iz slobodnog profila nerazvrstane ceste.
(3)Ukoliko vlasnik ili posjednik zemljišta uz nerazvrstanu cestu ne postupi po zahtjevu iz
stavka 2. ovog članka izvođač radova održavanja ceste će potrebne radove obaviti o trošku
vlasnika ili posjednika.
Članak 45.
(1)U postupku izdavanja akata za građenje objekata unutar zaštitnog pojasa nerazvrstane
ceste, prethodno se od Upravnog odjela moraju ishoditi posebni uvjeti.
(2)Zaštitni pojas, u smislu stavka 1. ovoga članka, mjeri se od vanjskog ruba zemljišnog
pojasa, a njegova širina se utvrđuje sukladno zakonu kojim se uređuju ceste.
(3)Ukoliko nerazvrstana cesta nema zemljišnog pojasa, zaštitni pojas iz stavka 1. ovoga
članka se mjeri od vanjskog ruba kolnika odnosno nogostupa nerazvrstane ceste, tako da je u
pravilu sa svake strane širok 10 m.
Članak 46.
(1)Vozila u prometu na nerazvrstanoj cesti, sama ili zajedno s teretom, moraju
dimenzijama, ukupnom masom i osovinskim opterećenjem udovoljavati propisanim uvjetima za
pojedine vrste vozila.
(2)Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka izvanredni prijevoz moguć je na temelju
dozvole za izvanredni prijevoz kojom se utvrđuju uvjeti i način njegova obavljanja te iznos i
način plaćanja naknade i drugih troškova izvanrednoga prijevoza.
(3)Vozilo kojim se obavlja izvanredni prijevoz mora udovoljiti zahtjevima tehničke
ispravnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama.
(4)Dozvolu za izvanredni prijevoz na nerazvrstanoj cesti u smislu stavka 2. ovoga članka
izdaje Upravni odjel.
(5)Ako se izvanredni prijevoz treba obaviti na javnoj i na nerazvrstanoj cesti dozvolu za
izvanredni prijevoz izdaje pravna osoba koja upravlja javnom cestom.
(6)O izdanim dozvolama za izvanredni prijevoz Upravni odjel dužan je obavijestiti
nadležnu policijsku upravu i inspekciju za ceste.
(7)Uvjeti i način obavljanja izvanrednoga prijevoza na nerazvrstanoj cesti te uvjeti i
postupak za izdavanje dozvole za izvanredni prijevoz utvrđuju se primjenom propisa kojima su
uređeni uvjeti i način obavljanja te uvjeti i postupak izdavanja dozvole za izvanredni prijevoz u
unutarnjem cestovnom prometu.
Članak 47.
(1)Troškove izvanrednog prijevoza na nerazvrstanoj cesti koji se odnose na troškove
postupka izdavanja dozvole za izvanredni prijevoz, troškove poduzimanja posebnih mjera koje
se moraju provesti radi sigurnosti izvanrednog prijevoza (podupiranje i ojačanje objekata, pratnja
i drugo) i naknadu za izvanredni prijevoz plaća prijevoznik.
(2)Visina i način plaćanja troškova iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se primjenom
propisa kojim su uređeni uvjeti i način obavljanja te uvjeti i postupak izdavanja dozvole za
izvanredni prijevoz u unutarnjem cestovnom prometu.
(3)Sredstva naknade i drugih troškova izvanrednog prijevoza na nerazvrstanoj cesti

uplaćuju se u korist proračuna Općine.
Članak 48.
(1)Ako se kontrolom utvrdi da se izvanredni prijevoz na nerazvrstanoj cesti obavlja bez
dozvole, tj. ako se utvrdi da osovinsko opterećenje, ukupna masa i dimenzije vozila premašuju
dozvolom utvrđene iznose, izvanredni prijevoz može se nastaviti tek nakon pribavljanja
odgovarajuće dozvole i plaćanja naknade za izvanredni prijevoz, tj. nakon odgovarajućega
usklađenja s propisanim osovinskim opterećenjem, ukupnom masom i dimenzijom vozila.
(2)U slučaju iz stavka 1. ovog članka, prijevoznik je dužan uz troškove kontrole platiti i
naknadu za izvanredni prijevoz za prijeđeni put do mjesta kontrole, tj. do mjesta usklađenja
osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila te nadoknaditi svu time prouzročenu
štetu na nerazvrstanoj cesti.
V. NADZOR

-

Članak 49.
(1)Nadzor nad provedbom odredaba ove Odluke obavlja komunalni redar.
(2)Komunalni redar ovlašten je i dužan:
a) pregledati:
nerazvrstanu cestu sa stajališta građevinske i prometne ispravnosti i sigurnosti prometa;
radove održavanja nerazvrstanih cesta,
radove koji se obavljaju uz nerazvrstanu cestu;
radove na nerazvrstanim cestama koji se ne smatraju radovima održavanja (ugradnja
komunalnih instalacija u trup ceste i sl.);
tehničku dokumentaciju (projekte) za rekonstrukciju i izgradnju ceste;
obavljanje poslova zaštite i čuvanja ceste.
b) narediti:
uklanjanje uočenih nedostataka na cesti zbog kojih je ugrožena ili bi mogla biti ugrožena
sigurnost prometa ili stabilnost ceste;
uklanjanje uočenih nedostataka na cestovnim objektima zbog kojih je ugrožena stabilnost
ili vijek trajanja objekta;
privremenu obustavu radova koji se izvode suprotno odredbama ove Odluke, suprotno
uvjetima iz suglasnosti za radove na cesti, te suprotno tehničkim propisima, standardima i
normativima s područja cestovne infrastrukture;
privremenu zabranu prometa kada ustanovi da se po cesti ne može odvijati promet za koji
je namijenjena;
uklanjanje zapreka i drugih predmeta koji onemogućavaju odvijanje prometa po cesti;
vraćanje zauzetog dijela ceste u prijašnje stanje;
prestanak i uklanjanje drugoga ometanja slobodnog korištenja ceste.

Članak 50.
Pravne i fizičke osobe dužne su komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje
nadzora, dati osobne podatke i pružiti druge potrebne obavijesti o predmetu uredovanja.
VI. PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 51.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kazniti će se pravna osoba
ako:
1.kao vlasnik instalacija i uređaja ugrađenih u cestovnu građevinu nerazvrstane ceste ne
održava revizijska okna i poklopce revizijskih okana svih komunalnih ili drugih
instalacija i uređaja (članak 13. stavak 4.),
2.ošteti, ukloni, premjesti, zakloni ili na bilo koji drugi način izmijeni postojeće stanje
prometne signalizacije, prometnu opremu te cestovne uređaje (članak 34. stavak 2.
podstavak 1.),
3.trajno ili privremeno uzurpira ili na drugi način smeta posjed nerazvrstane ceste ili
njezinog dijela(članak 34. stavak 2. podstavak 2.),
4.dovodi oborinsku vodu, otpadne vode i ostale tekućine na nerazvrstanu cestu(članak 34.
stavak 2. podstavak 3.),
5.sprječava otjecanje vode s nerazvrstane ceste(članak 34. stavak 2. podstavak 4),
6.vuče stabla i dijelove stabla te drugi materijal ili predmete po nerazvrstanoj cesti(članak
34. stavak 2. podstavak 5.),
7.postavlja ograde, sadi živice, drveće i druge nasade na nerazvrstanoj cesti(članak 34.
stavak 2. podstavak 6.),
8.odlaže drvnu masu, građevinske i ostale materijale i predmete na nerazvrstanoj cesti
(članak 34. stavak 2. podstavak 7.),
9.postavlja nadgrobne ploče i ostala spomen obilježja na nerazvrstanoj cesti (članak 34.
stavak 2. podstavak 8.),
10.postavlja transparente, plakate i druge oblike obavještavanja odnosno oglašavanja na
nerazvrstanoj cesti bez odobrenja Upravnog odjela(članak 34. stavak 2. podstavak 9.),
11.rasipava tucanik, građevinski materijal i sl., nanosi blato, ulje ili na drugi način
onečišćuje nerazvrstanu cestu(članak 34. stavak 2. podstavak 10.),
odlaže snijeg ili led na nerazvrstanoj cesti(članak 34. stavak 2. podstavak 11.),
12.obavlja druge radnje koje mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurno
odvijanje prometa na njoj(članak 34. stavak 2. podstavak 12.),
13.u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste postavlja i koristi svjetla ili svjetlosne uređaje
koji mogu ugroziti sigurnost prometa (članak 34. stavak 3. podstavak 1.),
14.u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste namjerno pali vatru i korov(članak 34. stavak 3.
podstavak 2.),
15.u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste pušta domaće životinje bez nadzora(članak 34.
stavak 3. podstavak 3.),
16.u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste postavlja ograde, sadi živice, drveće i druge
nasade koji onemogućuju preglednost prometa ili zaklanjaju prometne znakove(članak
34. stavak 3. podstavak 4.),
17.u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste ostavlja drveće i druge predmete i stvari koje
mogu pasti na nerazvrstanu cestu (članak 34. stavak 3. podstavak 5.),
18.u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste obavlja druge radnje koje mogu oštetiti
nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurno odvijanje prometa na njoj(članak 34. stavak 3.
podstavak 6.),
19.poduzima bilo kakve radove ili radnje bez da su prethodno ishodili propisano
odobrenje Odjela a naročito za prekomjernu uporabu i opterećenje nerazvrstane ceste,
zauzimanje nerazvrstane ceste radi uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih
radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično te izvođenje radova infrastrukture

unutar građevine nerazvrstane ceste radi popravka, prelaganja ili ugradnje infrastrukture i
radi priključenja na tu infrastrukturu (članak 35. stavak 1.),
20.izvede priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu bez prethodne suglasnosti Upravnog
odjela (članka 43. stavak 2.);
21.sadi drveće i grmlje, postavlja naprave, ograde ili druge predmeti koji onemogućavaju
preglednost na nerazvrstanoj cesti u razini ili u unutarnjim stranama cestovnog zavoja
(članak 44. stavak 1.),
22.na zahtjev komunalnog redarstva Općine ne ukloni ili obreže drveće, grmlje, naprave,
ograde ili druge predmete iz trokuta preglednosti i iz slobodnog profila nerazvrstane ceste
(članak 44. stavak 1.),
23.vrši izvanredni prijevoz na nerazvrstanoj cesti bez dozvole za izvanredni prijevoz
(članak 46. stavak 2.).
(2) Za prekršaje iz stavka (1) ovoga članka kaznit će se obrtnik i osoba koja se bavi
drugom samostalnom djelatnošću novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 5.000,00
kuna.
(3) Za prekršaje iz stavka (1) ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi
novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna.
(4) Za prekršaje iz stavka (1) ovog članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u
iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna.
Članak 52.
U povodu prijedloga komunalnog redara Upravni odjel, kada su za to ispunjeni uvjeti,
izdaje obavezni prekršajni nalog u skladu sa Prekršajnim zakonom i ovom Odlukom.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 53.
Postupci započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema odredbama
Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Marčana(„Službene novine Općine
Marčana” broj 03/12. i 9/12.)
Članak 54.
(Brisan)

-

Članak 55.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti:
Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Marčana („Službene novine Općine
Marčana” broj 03/12. i 9/12.),
Odluka o utvrđivanju nerazvrstanih cesta na području k.o. Loborika („Službene novine
Općine Marčana“, br. 10/17. ,13/19. i 15/20.) ,
Odluka o utvrđivanju nerazvrstanih cesta na području k.o. Kavran („Službene novine
Općine Marčana“, br. 10/17. i 13/19.),
Odluka o utvrđivanju nerazvrstanih cesta na području k.o. Krnica („Službene novine
Općine Marčana“, br. 12/17. i 17/19.),
Odluka o utvrđivanju nerazvrstanih cesta na području k.o. Rakalj („Službene novine
Općine Marčana“, br. 7/19. i 16/20.).

Do donošenja odluke Općinskog vijeća Općine Marčana iz članka 5. stavka 3. ove
Odluke status pojedinih nerazvrstanih cesta utvrđivat će se neposrednom primjenom odredbi
Zakona o cestama i Zakona o komunalnom gospodarstvu.
Članak 56.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Općine
Marčana“.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZAVRŠNA ODREDBA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O
NERAZVRSTANIOM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE MARČANA IZ SLUŽBENIH
NOVINA OPĆINE MARČANA, BR. 12/21.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Općine
Marčana“.

Odluka o utvrđivanju nerazvrstanih cesta na području k.o. Kavran (“Službene novine
Općine Marčana”, br. 12/21.)
Na temelju članka 107. Zakona o cestama ("Narodne novine", broj 84/11., 22/13., 54/13.,
148/13., 92/14. i 110/19.) i članka 36. točke 2. Statuta Općine Marčana (“Službene novine
Općine Marčana”, br. 7/09., 2/13., 4/13-pročišćeni tekst i 3/21.), Općinsko vijeće Općine
Marčana, na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2021. godine, donosi

ODLUKU
o utvrđivanju nerazvrstanih cesta na području k.o. Kavran
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju se nerazvrstane ceste na području dijela k.o. Kavran koji se
nalazi u Općini Marčana po kategorijama sa njihovim oznakama i osnovnim tehničkim
podacima.
Članak 2.
Oznake i osnovni tehnički podaci nerazvrstanih cesta na području k.o. Kavran koje povezuju
naselja i izdvojena građevinska područja izvan naselja su:
Oznaka
ceste
NC 201

NC 202

Opis položaja osi nerazvrstane ceste

dio k.č.br. 249/1 k.o. Kavran na jug od Ž 5119, dio k.č.br. 770/3,
dio k.č.br. 590/2, k.č.br. 590/5, i k.č.br. 590/6, sve k.o. Kavran, do
građevinskog područja gospodarske namjene – marikulture i
ribarske infrastrukture Budava

Dužina
metara

900

dio k.č.br. 793/1 k.o. Kavran od Ž 5119 na istok uz južnu stranu
71/1 zgr. k.o. Kavran, k.č.br. 790/1, dio k.č.br. 790/5, dio k.č.br.
417/4, dio k.č.br. 791/2, k.č.br. 469/3, k.č.br. 470/6, dio k.č.br.

2340

486/2, k.č.br. 485/15 i dio k.č.br. 791/1, sve k.o. Kavran
NC 203

dio k.č.br. 764 k.o. Kavran, dio k.č.br. 651/2, dio k.č.br. 651/3,
dio k.č.br. 713, dio k.č.br. 712, dio k.č.br. 730 i dio k.č.br.
757/15, sve k.o. Kavran.

1240

Članak 3.
Nerazvrstane ceste koje su pristupne ceste do stambenih, poslovnih, gospodarskih i
drugih građevina u građevinskim području naselja Kavran i u izdvojenom građevinskom
području izvan naselja za gospodarsku namjenu Valkavran su:
Oznaka
ceste

Opis položaja osi nerazvrstane ceste

NCP 201

dio k.č.br. 776/1 k.o. Kavran od ŽC 5119 do NCP 203

NCP 202

dio k.č.br. 793/1 k.o. Kavran istočno od ŽC 5119 sa sjeverne

Dužina
metara
180
50

strane kč.br. 71/1 zgr. k.o. Kavran do NC 202
NCP 203

dio k.č.br. 789/2 k.o. Kavran od NC 202 do kraja građevinskog
područja naselja Kavran

130

NCP 204

k.č.br. 136/3 k.o. Kavran od NCP 203 na sjever

205

NCP 205

dio k.č.br. 552/9 k.o. Kavran istočno od NCP 210, k.č.br. 552/14,
k.č.br. 550/7, k.č.br. 552/11, dio k.č.br.551/2, k.č.br.552/8,
k.č.br. 549/3 i k.č.br. 540/5, sve k.o. Kavran

280

NCP 206

dio k.č.br. 793/1 k.o. Kavran istočno od ŽC 5119 i južno od NC
202 do kraja građevinskog područja naselja Kavran, te k.č.br. 522

1205

k.o. Kavran
NCP 207

dio k.č.br. 763 k.o. Kavran istočno od NCP 206, k.č.br. 518/3 dio

325

k.č.br. 764, sve k.o. Kavran do kraja građevinskog područja
naselja Kavran
NCP 208

dio k.č.br. 766/1 k.o. Kavran od NCP 207 na sjeveru do kraja
građevinskog područja naselja Kavran na jugu i dio k.č.br. 766/2
k.o. Kavran od k.č.br. 766/1 k.o. Kavran do kraja građevinskog
područja naselja Kavran

525

NCP 209

k.č.br. 20/4 zgr., k.č.br. 20/5 zgr., k.č.br. 20/6 zgr., k.č.br. 539/8,

110

k.č.br. 539/13 i k.č.br. 539/14, sve k.o. Kavran
NCP 210

k.č.br. 771 k.o. Kavran

155

NCP 211

k.č.br. 775 i dio k.č.br. 774/1 od NCU 204 na sjeveru do NCP 213
na jugu

395

NCP 212

k.č.br. 774/6 k.o. Kavran

NCP 213

dio k.č.br. 773 k.o. Kavran od ŽC 5119 na istoku do kraja
građevinskog područja naselja Kavrana zapadu

195

NCP 214

dio k.č.br. 757/15 k.o. Kavran počevši od NC 203 na jugoistok,
dio k.č.br. 728/1 do k.č.br. 728/2 na jug , te na sjeveroistok, dio
k.č.br. 757/18 i k.č.br. 756/35, sve k.o. Kavran

470

NCP 215

k.č.br. 756/60 k.o. Kavran na sjeveru i dio k.č.br. 756/1 k.o.
Kavran do k.č.br. 761 k.o. Kavran na jugu (NCU 208)

300

35

Članak 4.
Nerazvrstane ceste koje povezuju područja unutar k.o. Kavran i naselja su:
Oznaka

Opis položaja osi nerazvrstane ceste

ceste

Dužina
metara

NCU 201

k.č.br. 779/2 , dio k.č.br. 778, obje k.o. Kavran do ŽC 5119

NCU 202

dio k.č.br. 79/2 k.o. Kavran istočno od ŽC 5119 , dio k.č.br. 96/2,

1020
880

dio k.č.br. 779/1, dio k.č.br. 99/1, dio k.č.br. 99/2, dio k.č.br.
101/1, dio k.č.br. 102/3, dio k.č.br. 109/3, dio k.č.br. 103/1, 109/6,
dio k.č.br. 109/7, dio k.č.br. 779/1 i dio k.č.br. 776/1, sve k.o.
Kavran do ŽC 5119
NCU 203

dio k.č.br. 789/2 k.o. Kavran od kraja građevinskog područja
naselja Kavran na sjeveroistok, k.č.br. 789/1 i k.č.br. 442/1, obje
k.o. Kavran

1730

NCU 204

k.č.br. 774/3 k.o. Kavran, dio k.č.br. 774/1 i k.č.br. 787, sve k.o.
Kavran

730

NCU 205

dio k.č.br. 790/5 k.o. Kavran počevši od NC 202, k.č.br. 790/4 i

1600

k.č.br. 790/3, sve k.o. Kavran
NCU 206

dio k.č.br. 766/1 k.o. Kavran od kraja građevinskog područja
naselja Kavran na jug, dio k.č.br. 768, dio k.č.br. 607/3, dio
k.č.br. 594/1, dio k.č.br. 601/2, k.č.br. 601/1, dio k.č.br. 600, dio
k.č.br. 769/1 i dio k.č.br. 589/1, sve k.o. Kavran do ŽC 5119

NCU 207

dio k.č.br. 618 istočno od NCU 206 , dio k.č.br. 615/2, dio k.č.br.
615/1, dio k.č.br. 619/3 , dio k.č.br. 767, dio k.č.br. 715/1 i k.č.br.
769/3, sve k.o. Kavran

1410

NCU 208

k.č.br. 761 k.o. Kavran od uvale Školjić, dio k.č.br. 483/5, dio
k.č.br. 760/3, dio k.č.br. 760/1 i dio k.č.br. 760/2, sve k.o. Kavran

980

690

(Punta Sika)

Članak 5.
Druge nerazvrstane ceste na području k.o. Kavran koje nisu razvrstane kao javne ceste ili
nerazvrstane ceste iz članka 2., 3. i 4. ove Odluke su:
Oznaka
ceste

Opis položaja osi nerazvrstane ceste

Dužina
metara

NCO 201

k.č.br. 32/16 k.o. Kavran

590

NCO 202

k.č.br. 36/43 k.o. Kavran

430

NCO 203

k.č.br. 38/4 k.o. Kavran

580

NCO 204

k.č.br. 51/3 k.o. Kavran

350

NCO 205

k.č.br. 94 k.o. Kavran

35

NCO 206

k.č.br. 109/6 k.o. Kavran

65

NCO 207

k.č.br. 442/4 k.o. Kavran

840

NCO 208

k.č.br. 579 i dio k.č.br. 769/1, obje k.o. Kavran od NCU 206 na
sjeveru do NCU 206 na jugu

620

NCO 209

k.č.br. 637/6 k.o. Kavran

500

NCO 210

k.č.br. 762 k.o. Kavran

NCO 211

dio k.č.br. 763 k.o. Kavran počevši od kraja građevinskog
područja naselja Kavran na istok i k.č.br. 792 k.o Kavran

NCO 212

k.č.br. 764 k.o. Kavran

NCO 213

dio k.č.br. 766/2 k.o. Kavran počevši od kraja građevinskog
područja naselja Kavran na istok

300

NCO 214

dio k.č.br. 767 k.o. Kavran od NCU 206 do NCU 207

320

NCO 215

dio k.č.br.768 k.o. Kavran od NCU 206 na jug

NCO 216

dio k.č.br. 769/1 k.o. Kavran od NCU 206 na sjeveru do ŽC 5119

1100
520
1040

1170
145

na jugu
NCO 217

k.č.br. 769/2 k.o. Kavran

220

NCO 218

dio k.č.br. 770/1 k.o. Kavran od ŽC 5119 na sjeveru od ŽC 5119

280

na jugu
NCO 219

k.č.br. 770/2 k.o. Kavran

430

NCO 220

dio k.č.br. 770/3 k.o Kavran počevši od ŽC 5119 do luke Budava

600

NCO 221

k.č.br. 772 k.o. Kavran

230

NCO 222

dio k.č.br. 773 k.o. Kavran od kraja NCU 204 do građevinskog
područja naselja Kavran

440

NCO 223

k.č.br. 774/4 k.o. Kavran

240

NCO 224

k.č.br. 776/2 k.o. Kavran

70

NCO 225

dio k.č.br. 779/1 k.o. Kavran od k.o. Krnica do NCU 202

130

NCO 226

k.č.br. 780 k.o. Kavran

560

NCO 227

k.č.br. 781 k.o. Kavran

990

NCO 228

k.č.br. 782 k.o. Kavran

830

NCO 229

k.č.br. 784 k.o. Kavran

450

NCO 230

k.č.br. 786/1 k.o. Kavran

750

NCO 231

k.č.br. 786/2 k.o. Kavran

810

NCO 232

k.č.br. 788 k.o. Kavran

430

NCO 233

dio k.č.br. 791/2 počevši od NC 202 uz 487/4 k.o. Kavran i dio
791/1 k.o. Kavran do NC 202 uz 481/6 k.o. Kavran

560

NCO 234

k.č.br. 793/2 k.o. Kavran

NCO 235

k.č.br. 794 k.o. Kavran

530

NCO 236

dio k.č.br. 779/1 od NCU 202 do NCU 202

170

15

Članak 6.
Tekstualni opis položaja osi nerazvrstane ceste u tablicama u člancima 2. do 5. ove
Odluke je približan, osim kod onih nerazvrstanih cesta kod kojih je utvrđen geodetskom
snimkom izvedenog stanja.
Dužina nerazvrstane ceste iskazana u metrima u tablicama u člancima 2. do 5. ove
Odluke je približna, osim kod onih nerazvrstanih cesta kod kojih je utvrđena na temelju
geodetske snimke izvedenog stanja.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Marčana“.
KLASA: 340-03/21-01/24
URBROJ: 2168/05-01-21-03
Marčana, 22. prosinca 2021.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARČANA
PREDSJEDNIK
Denis Diković,v.r.

Odluka o utvrđivanju nerazvrstanih cesta na području k.o. Loborika (“Službene novine
Općine Marčana”, br. 12/21.)
Na temelju članka 107. Zakona o cestama ("Narodne novine", broj 84/11., 22/13., 54/13.,
148/13., 92/14. i 110/19.) i članka 36. točke 2. Statuta Općine Marčana (“Službene novine
Općine Marčana”, br. 7/09., 2/13., 4/13-pročišćeni tekst i 3/21.), Općinsko vijeće Općine
Marčana, na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2021. godine, donosi

ODLUKU
o utvrđivanju nerazvrstanih cesta na području k.o. Loborika
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju se nerazvrstane ceste na području dijela k.o. Loborika koji se
nalazi u Općini Marčana po kategorijama sa njihovim oznakama i osnovnim tehničkim
podacima.
Članak 2.
Oznake i osnovni tehnički podaci nerazvrstanih cesta na području k.o. Loborika koje
povezuju naselja i izdvojena građevinska područja izvan naselja su:
Oznaka
ceste
NC 401

NC 402
NC 403
NC 404
NC 405

Opis položaja osi nerazvrstane ceste
k.č.br. 704/8 k.o. Loborika na istok od D 66, dio k.č.br. 108/2, dio
k.č.br. 108/1 i k.č.br. 704/15, sve k.o. Loborika, do građevinskog
područja gospodarske namjene – ugostiteljsko-turističke
namjene Horse centar Loborika
k.č.br. 959 k.o. Loborika na zapad od D 66
K.č.br. 510/12 k.o. Loborika i k.č.br. 431/4, obje k.o. Loborika na
istok od D 66 do L50170
k.č.br. 955 k.o. Loborika na zapad od D 66, do granice s k.o.
Galižana
dio k.č.br. 580/4 k.o. Loborika na zapad od NC 404, dio k.č.br.
704/3, dio k.č.br. 580/5, dio k.č.br, 704/2 i dio k.č.br. 580/1, sve k.o.
Loborika, do zapadnog kraja građevinskog područja groblja Loborika

Dužina
metara
380
300
1140
960
250

Članak 3.
Nerazvrstane ceste koje su pristupne ceste do stambenih, poslovnih, gospodarskih i
drugih građevina u građevinskom području naselja Loborika, te izdvojenim dijelovima
građevinskih područja navedenog naselja, kao i u izdvojenim građevinskim područjima izvan
naselja za gospodarsku namjenu su:
Oznaka
ceste
NCP 401

Opis položaja osi nerazvrstane ceste
dio k.č.br. 694/1 k.o. Loborika od LC 50169 na istok do
kraja do kraja građevinskog područja Radeki Glavica

Dužina
metara
520

NCP 402

dio k.č.br. 694/1 k.o. Loborika od NCP 401 na sjever do
kraja građevinskog područja Radeki Glavica

205

NCP 403

k.č.br. 956 k.o. Loborika od NCP 401 na sjever

150

NCP 404

k.č.br. 957 k.o. Loborika od NCP 401 na jug

90

NCP 405

dio k.č.br. 447 k.o. Loborika od LC 50169 na sjeveroistok
do izdvojenog građevinskog područja Radeki Glavica

90

NCP 406

k.č.br. 440/2 i k.č.br. 440/21, obje k.o. Loborika

305

NCP 407

dio k.č.br. 696 k.o. Loborika od LC 50169 na istok do kraja

100

građevinskog područja Radeki polje
NCP 408

k.č.br. 432/6 k.o. Loborika

NCP 409

dio k.č.br. 191/13 k.o. Loborika od LC 50170 na sjever do

65
110

kraja građevinskog područja Radeki polje
NCP 410

k.č.br. 961 k.o. Loborika od LC 50170 na jug

180

NCP 411

dio k.č.br. 697/1 k.o. Loborika od nerazvrstane ceste NC

260

403 na istok i k.č.br. 697/2 k.o. Loborika do LC 50169
NCP 412

k.č.br. 394/16 k.o. Loborika

200

NCP 413

Dio 60/12 k.o. Loborika od NC 402 na sjever, dio k.č.br.
60/8, k.č.br. 55/25, k.č.br. 55/24, k.č.br. 55/10, k.č.br. 55/26
i k.č.br. 55/27, sve k.o. Loborika

130

NCP 414

dio k.č.br. 60/13 k.o. Loborika od D 66 na zapad, dio k.č.br.
14/4, dio k.č.br. 691/2 i k.č.br. 699, sve k.o. Loborika

430

NCP 415

Dio k.č.br. 698 od D 66 na istok do kraja građevinskog
područja naselja Loborika, k.č.br. 367/3, k.č.br. 367/15,
k.č.br. 368/2, k.č.br. 368/3, k.č.br. 368/4 i k.č.br. 369/4, sve

420

k.o. Loborika
NCP 416

dio k.č.br. 704/1 k.o. Loborika zapadno od D 66 do NC 404

370

NCP 417

dio k.č.br. 704/1 k.o. Loborika južno od NCP 416 , dio
k.č.br. 585/5 i dio k.č.br. 546/3, obje k.o. Loborika do D 66

80

NCP 418

dio k.č.br. 704/28 k.o. Loborika sjeveroistočno od NC 404,
k.č,br. 707/2, 741/29 i 741/32, sve k.o. Loborika

90

NCP 419

k.č.br. 704/30 k.o. Loborika

250

NCP 420

dio k.č.br. 690 k.o. Loborika od NCP 416 na sjever do kraja
građevinskog područja naselja Loborika i k.č.br. 689 do
nerazvrstane ceste NC 404

440

NCP 421

k.č.br. 257/1 i k.č.br. 257/3 k.o. Loborika od LC 50170 na

410

jug i dio k.č.br. 702 i k.č.br. 255 k.o. Loborika koji su u

građevinskom području naselja Loborika
NCP 422

k.č.br. 704/21 k.o. Loborika od LC 50170 na jug, k.č.br.
704/22, k.č.br. 704/23, k.č.br. 704/24, k.č.br. 704/25, dio

390

k.č.br. 704/12, dio k.č.br. 609/2 , dio k.č.br. 703/1 i dio
k.č.br. 683/2, sve k.o. Loborika do D 66
NCP 423

dio k.č.br. 704/12 k.o. Loborika od LC 50170 na jug
jugozapadno do D 66 i jugoistočno, uključujući i k.č.br.

460

282/5 k.o. Loborika do NCP 422
NCP 424

dio k.č.br. 704/12 k.o. Loborika od NCP 420 na istok,

190

k.č.br. 266/5 i k.č.br. 266/8, obje k.o. Loborika
NCP 425

dio k.č.br. 609/4 k.o. Loborika od D 66 na istok, dio k.č.br.

95

703/1, dio k.č.br. 609/3 i dio k.č.br. 704/12, sve k.o.
Loborika do NCP 420
NCP 426

dio k.č.br. 703/1 k.o. Loborika od NCP 420 na istok i dio

180

k.č.br. 609/2 k.o. Loborika do kraja građevinskog područja
naselja Loborika
NCP 427

k.č.br. 642/10 k.o. Loborika

145

NCP 428

dio k.č.br. 704/34 k.o. Loborika od NC 404 na jug, dio

125

k.č.br. 550/4, i k.č.br. 704/20, sve k.o. Loborika do D 66
NCP 429

dio k.č.br. 684 k.o. Loborika od D 66 na zapad, dio k.č.br.
608/1, k.č.br. 608/2, k.č.br. 607/3, dio k.č.br. 606/1, k.č.br.
612/3 i k.č.br. 613/6, sve k.o. Loborika

250

NCP 430

dio k.č.br. 684 k.o. Loborika od NCP 429 na zapad do kraja

150

građevinskog područja naselja Loborika
NCP 431

k.č.br. 612/7, k.č.br. 613/5 i k.č.br. 612/9, sve k.o, Loborika

125

NCP 432

k.č.br. 676/3 k.o. Loborika jugozapadno od D 66, k.č.br.
683/4, k.č.br. 638/5, k.č.br. 638/8, k.č.br. 638/9 i k.č.br.

220

637/3, sve k.o. Loborika
Članak 4.
Nerazvrstane ceste koje povezuju područja unutar k.o. Loborika i naselja su:
Oznaka
ceste

Opis položaja osi nerazvrstane ceste

NCU 401

k.č.br. 693/3 k.o. Loborika od D 66 na istok do granice s
k.o. Muntić

NCU 402

dio k.č.br. 694/1 k.o. Loborika od NCP 401 na sjeveroistok
do granice s k.o. Muntić

Dužina
metara
1340
440

NCU 403

k.č.br. 93 k.o. Loborika od D 66 na zapad do granice s k.o.
Galižana

570

NCU 404

dio k.č.br. 580/1 k.o. Loborika počevši od NC 405 do NCU

430

405
NCU 405

k.č.br. 580/31 k.o. Loborika od granice s k.o. Galižana,
k.č.br. 686/3, k.č.br. 581/3 i k.č.br. 582/3 do granice s k.o.

1250

Valtura
NCU 406

dio k.č.br. 691/5 k.o. Loborika od D 66 na zapad, dio k.č.br.

640

562, dio k.č.br. 703/3 i k.č.br. 686/2 do NCU 405
NCU 407

k.č.br. 686/1 k.o. Loborika od NCU 405 na jugozapad do

940

granice s k.o. Galižana
NCU 408

k.č.br. 674/4 k.o. Loborika od D 66 na istok, k.č.br. 671/3,

545

k.č.br. 649/3, k.č.br. 652/5, k.č.br. 661/14, k.č.br. 661/15,
dio k.č.br. 663/3 do k.č.br. 663/2, sve k.o. Loborika
NCU 409

k.č.br. 198/10 k.o. Loborika od LC 50170 na jug

620

NCU 410

k.č.br. 695/1 k.o. Loborika od LC 50170 na jug

680

Članak 5.
Druge nerazvrstane ceste na području k.o. Loborika koje nisu razvrstane kao javne ceste
ili nerazvrstane ceste iz članka 2., 3. i 4. ove Odluke su:
Oznaka
ceste

Opis položaja osi nerazvrstane ceste

Dužina
metara

NCO 401

k.č.br. 682 k.o. Loborika

320

NCO 402

k.č.br. 683/1 k.o. Loborika

410

NCO 403

dio k.č.br. 684 k.o. Loborika od NCP 430 do granice s k.o.
Galižana

690

NCO 404

k.č.br. 685/1 k.o. Loborika

570

NCO 405

k.č.br. 685/2 k.o. Loborika

340

NCO 406

dio k.č.br. 687 k.o. Loborika od NC 405 do granice s k.o.
Galižana

530

NCO 407

k.č.br. 688 k.o. Loborika

300

NCO 408

k.č.br. 690 k.o. Loborika od NC 402 na zapad do NCP 420
i do granice s k.o. Galižana

750

NCO 409

dio k.č.br. 691/2 k.o. Loborika od NCP 414 do k.č.br. 32/1

90

k.o. Loborika

NCO 410

dio k.č.br. 696 k.o. Loborika od NCP 407 do k.o. Muntić

470

NCO 411

dio k.č.br. 698 k.o. Loborika od NCP 415 istočno

140

NCO 412

dio k.č.br. 704/2 k.o. Loborika od NC 405 do NCU 406

530

NCO 413

k.č.br. 704/3 k.o. Loborika

225

NCO 414

k.č.br. 704/6 i k.č.br. 704/7, obje k.o. Loborika

750

NCO 415

k.č.br.704/11 k.o. Loborika

220

NCO 416

k.č.br.705 k.o. Loborika

750

NCO 417

dio k.č.br. 114/3 k.o. Loborika na istok od D 66, dio k.č.br. 108/4
i dio k.č.br. 125/1, obje k.o. Loborika do NCO 414
dio k.č.br. 83/2 k.o. Loborika na jugozapad od NCU 403 do
k.č.br. 75/1 k.o. Loborika
dio k.č.br. 704/10 k.o. Loborika na sjever od NC 404, dio k.č.br.
518, dio k.č.br. 27, dio k.č.br, 29/2, dio k.č.br. 29/1, dio k.č.br.
28/1, dio k.č.br. 60/1 i dio k.č.br, 28/5, sve k.o. Loborika

370

NCO 418
NCO 419

130
630

Članak 6.
Tekstualni opis položaja osi nerazvrstane ceste u tablicama u člancima 2. do 5. ove
Odluke je približan, osim kod onih nerazvrstanih cesta kod kojih je utvrđen geodetskom
snimkom izvedenog stanja.
Dužina nerazvrstane ceste iskazana u metrima u tablicama u člancima 2. do 5. ove
Odluke je približna, osim kod onih nerazvrstanih cesta kod kojih je utvrđena na temelju
geodetske snimke izvedenog stanja.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Marčana“.
KLASA: 340-03/21-01/23
URBROJ: 2168/05-01-21-03
Marčana, 22. prosinca 2021.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARČANA
PREDSJEDNIK
Denis Diković,v.r.

Odluka o utvrđivanju nerazvrstanih cesta na području k.o. Krnica (“Službene novine
Općine Marčana”, br. 12/21.)
Na temelju članka 107. Zakona o cestama ("Narodne novine", broj 84/11., 22/13., 54/13.,
148/13., 92/14. i 110/19.) i članka 36. točke 2. Statuta Općine Marčana (“Službene novine
Općine Marčana”, br. 7/09., 2/13., 4/13-pročišćeni tekst i 3/21.), Općinsko vijeće Općine
Marčana, na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2021. godine, donosi

ODLUKU
o utvrđivanju nerazvrstanih cesta na području k.o. Krnica
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju se nerazvrstane ceste na području dijela k.o. Krnica koji se
nalazi u Općini Marčana po kategorijama sa njihovim oznakama i osnovnim tehničkim
podacima.
Članak 2.
Oznake i osnovni tehnički podaci nerazvrstanih cesta na području k.o. Krnica koje povezuju
naselja odnosno izdvojene dijelove građevinskog područja naselja i izdvojena građevinska
područja izvan naselja su:
Oznaka
ceste

Opis položaja osi nerazvrstane ceste

Dužina
metara

NC 301

dio k.č.br. 943/1 k.o. Krnica na jug od Ž 5119, dio k.č.br. 782/9,dio
k.č.br. 786/1, dio k.č.br. 786/7, dio k.č.br. 786/2, dio k.č.br. 785, dio
k.č.br. 786/8, dio k.č.br. 789/3, dio k.č.br. 782/3, dio k.č.br. 811/7, dio
k.č.br. 811/8, dio k.č.br. 811/3, dio k.č.br. 810/4 i dio k.č.br. 831/6, sve
k.o. Krnica

1700

NC 302

k.č.br. 2728 k.o. Krnica na jugozapad od Ž 5119, dio k.č.br. 1172/3,
dio k.č.br.1172//1, dio k.č.br.638/9, dio k.č.br. 638/8, dio k.č.br.
691/13, dio k.č.br. 691/21, dio k.č.br. 691/20, dio k.č.br. 691/23,
k.č.br. 691/12, dio k.č.br. 2712, k.č.br. 703/8 i dio k.č.br. 707/5, sve k.o
Krnica

2130

NC 303

dio k.č.br. 1172/3 k.o. Krnica na jug od NC 302 i dio k.č.br. 1172/4
k.o. Krnica do NCU 307

325

NC 304

dio k.č.br. 1129/13 k.o. Krnica na sjeveroistok od Ž 5119, dio k.č.br.
1126/3, dio k.č.br. 1128/9, dio k.č.br. 1129/12 i dio k.č.br. 1129/16, sve
k.o. Krnica

315

NC 305

dio k.č.br. 2687 k.o. Krnica na zapad od Ž 5119, k.č.br. 2702, dio
k.č.br. 2703, dio k.č.br, 2765/2, dio k.č.br. 2765/1, sve k.o. Krnica do L
50167

1090

NC 306

dio k.č.br. 2672/2 i dio k.č.br. 2672/4, obje k.o. Krnica na jugozapad

350

od Ž 5119 do građevinskog područja naselja Veliki Vareški
NC 307

k.č.br. 2683/1 k.o. Krnica na sjever od Ž 5119 i dio k.č.br. 2686/1 k.o.
Krnica do L 50184

640

NC 308

k.č.br. 2788 k.o. Krnica od Ž 5122 na jugu do NCU 320 na sjeveru

1320

NC 309

Dio k.č.br. 2748/1 k.o. Krnica na sjeveroistok od Ž 5123 uz k.č.br.
1398/1 k.o. Krnica, dio k.č.br. 2747/1, dio k.č.br. 2747/2 i dio k.č.br.
1443/2, sve k.o. Krnica do L 50173

930

NC 310

Dio k.č.br. 2734/1 k.o. Krnica na sjever od NC 305 i dio k.č.br. 2734/2
k.o. Krnica

930

NC 311

Dio k.č.br. 2654 k.o. Krnica na sjeveroistok od L 50174, dio k.č.br.
2653/1 i dio k.č.br. 2653/2, obje k.o. Krnica do NC 312

180

NC 312

Dio k.č.br. 2653/1 k.o. Krnica na sjeverozapad od NC 311, dio k.č.br.
2652/2, dio k.č.br. 2650/2, dio k.č.br. 2650/1 i dio k.č.br. 84/6 zgr., sve
k.o. Krnica

900

NC 313

Dio k.č.br. 2652/2 k.o. Krnica na sjever od NC 312, dio k.č.br. 2651/1
i dio k.č.br. 2651/2, obje k.o. Krnica

950

NC 314

Dio k.č.br. 2656 k.o. Krnica na jug od L 50174 i dio k.č.br. 2655/4 k.o.
Krnica do L 50184

580

NC 315

Dio k.č.br. 2304/3 k.o. Krnica na sjeveroistok od NCU 320 i dio
k.č.br. 2315/4 k.o. Krnica

65

Članak 3.
Nerazvrstane ceste koje su pristupne ceste do stambenih, poslovnih, gospodarskih i
drugih građevina u građevinskim područjima naselja Prodol, Krnica, Mutvoran, Cokuni,
Peruški, Mali Vareški, Veliki Vareški, Šegotići i Pavičini, te izdvojenim dijelovima
građevinskih područja navedenih naselja, kao i u izdvojenim građevinskim područjima izvan
naselja za gospodarsku namjenu Duga uvala i Luka Krnica su:
Oznaka
ceste

Opis položaja osi nerazvrstane ceste

Dužina
metara

NCP 301

k.č.br. 889/2 k.o. Krnica na sjever od L 50164 do kraja te čestice

95

NCP 302

dio k.č.br. 209/1 zgr. k.o. Krnica na jug od L 50164 i dio k.č.br. 871 k.o.
Krnica do kraja građevinskog područja naselja Prodol uz k.č.br. 876/10
k.o. Krnica

220

NCP 303

dio k.č.br. 209/1 zgr. k.o. Krnica na jug od L 50164 na jug do NCP 302

45

NCP 304

dio k.č.br. 2718 k.o. Krnica na jug od L 50164 uz k.č.br. 363 zgr. k.o.
Krnica do D66

160

NCP 305

dio k.č.br. 2748/1 k.o. Krnica na sjever od Ž 5119, dio k.č.br. 2724/1
k.o. Krnica i k.č.br. 2742/1 k.o. Krnica do Ž 5123

530

NCP 306

dio k.č.br. 2724/1 k.o. Krnica na sjever od NCP 305 do kraja
građevinskog područja naselja Krnica

90

NCP 307

k.č.br. 2742/2 k.o. Krnica od Ž 5119 do NCP 305

180

NCP 308

dio k.č.br. 2748/1 k.o. Krnica na sjever od NC 309 i dio k.č.br. 2745/1 i
k.č.br. 2745/2,obje k.o. Krnica do kraja građevinskog područja naselja

290

Krnica
NCP 309

k.č.br. 2744 k.o. Krnica od Ž 5123 do NCP 308

180

NCP 310

dio k.č.br. 2748/1 k.o. Krnica od Ž 5123 uz k.č.br. 47/1 zgr. k.o. Krnica
do NCP 308

90

NCP 311

dio k.č.br. 2748/1 k.o. Krnica uz k.č.br. 1395/3 k.o. Krnica od Ž 5123
do NC 309

50

NCP 312

k.č.br. 2745/3 k.o. Krnica od NCP 308 do NC 309

250

NCP 313

dio k.č.br. 2748/1 k.o. Krnica uz k.č.br. 1387 k.o. Krnica na jug od NC
309, k.č.br. 2758/1, dio k.č.br. 1391/13 i dio k.č.br. 2757/1, sve k.o.
Krnica do L 50173

420

NCP 314

k.č.br. 2758/2 i dio k.č.br. 1391/22, obje k.o. Krnica od L 50173 do
NCP 313

100

NCP 315

k.č.br. 1391/16 k.o. Krnica od L 50173 i dio k.č.br. 1391/22 k.o. Krnica
do NCP 314

125

NCP 316

k.č.br. 2741/1 k.o. Krnica od NCP 305 i k.č.br. 1228/2 k.o. Krnica do Ž
5123

250

NCP 317

dio k.č.br. 2734/1 k.o. Krnica na jug od Ž 5119 i dio k.č.br. 2753/1 k.o.
Krnica do Ž 5119 uz k.č.br. 1569/4 k.o. Krnica

620

NCP 318

dio k.č.br. 16/12 zgr. k.o. Krnica na jug od Ž 5119 do k.č.br. 16/19 zgr.
k.o. Krnica

60

NCP 319

dio k.č.br. 2748/1 k.o. Krnica uz k.č.br. 28/12 zgr. k.o. Krnica na jug,
k.č.br. 16/9 zgr. i k.č.br. 16/10 zgr., obje k.o. Krnica do Ž 5119 kod
k.č.br. 32/4 zgr. k.o. Krnica

180

NCP 320

k.č.br. 1407/7 k.o. Krnica od NCP 317 i dio k.č.br. 2748/1, dio k.č.br.
2750 i dio k.č.br. 2753/1, sve k.o. Krnica do Ž 5119 kod k.č.br. 32/6
zgr. k.o. Krnica

290

NCP 321

dio k.č.br. 2748/1 k.o. Krnica od NCP 320 uz k.č.br. 1407/9 k.o. Krnica
do NCP 319

40

NCP 322

dio k.č.br. 2750 k.o. Krnica od NCP 320, dio k.č.br. 2736 k.o. Krnica i
k.č.br. 2735 k.o. Krnica do NCP 317

290

NCP 323

dio k.č.br. 2753/1 k.o. Krnica od Ž 5119 i k.č.br. 2757/3 k.o. Krnica do
L 50173

260

NCP 324

dio k.č.br. 2747/1 k.o. Krnica na jugoistok od NC 309 do kraja
građevinskog područja Laništa

105

NCP 325

dio k.č.br. 2757/5 k.o. Krnica na jug od L 50173 do kraja k.č.br. 1448/1
k.o. Krnica

100

NCP 326

dio k.č.br. 2757/2 k.o. Krnica na sjever od L 50173 do NC 309

100

NCP 327

dio k.č.br. 1341/3 k.o. Krnica na jug od L 50173 i dio k.č.br. 2757/8,

200

dio k.č.br. 2214/1, dio k.č.br. 2217/1, k.č.br. 2216/43 i k.č.br. 2216/42,
sve k.o. Krnica

NCP 328

dio k.č.br. 1341/3 k.o. Krnica na jugoistok od L 50173 do k.č.br.
1341/43 k.o. Krnica

110

NCP 329

dio k.č.br. 1341/3 k.o. Krnica zapadno od L 50173, dio k.č.br. 1341/7,
k.č.br. 2757/10 k.o. Krnica i dio k.č.br. 2757/8 k.o. Krnica uz k.č.br.
2217/2 k.o. Krnica

140

NCP 330

dio k.č.br. 1341/1 i 2218/2, obje k.o. Krnica na sjeveroistok od L 50173
i dio k.č.br. 2218/1 k.o. Krnica do kraja k.č.br. 2219/1 k.o. Krnica, s
odvojkom preko dijela k.č.br. 2769 do granice sa k.o. Rakalj

375

NCP 331

dio k.č.br. 452/2 i k.č.br. 452/16, obje k.o. Krnica

360

NCP 332

dio k.č.br. 2693 k.o. Krnica na sjeveroistok od L 50167 uz k.č.br. 181/3
zgr. k.o. Krnica u krug oko naselja Mutvoran natrag do iste L 50167 s
odvojkom do k.č.br. 565/1 k.o. Krnica

525

NCP 333

dio k.č.br. 2693 k.o. Krnica uz k.č.br. 400/2 k.o. Krnica jugozapadno
od L 50167 i dio k.č.br. 2694 k.o. Krnica do kraja građevinskog
područja naselja Mutvoran

250

NCP 334

dio k.č.br. 2695 k.o. Krnica na jug od L 50167 do kraja građevinskog
područja naselja Mutvoran

250

NCP 335

dio k.č.br. 2695 k.o. Krnica na sjever od L 50167 do kraja građevinskog
područja naselja Mutvoran

40

NCP 336

dio k.č.br. 2697 k.o. Krnica na sjeverozapad od L 50167 uz k.č.br.
464/1 k.o. Krnica do L 50167 uz k.č.br. 393 k.o. Krnica

170

NCP 337

dio k.č.br. 2700/1 k.o. Krnica na jugozapad od L 50167 do NCO 314

235

NCP 338

dio k.č.br. 96/1 zgr. k.o. Krnica od NC 305 do k.č.br. 282/1 k.o. Krnica

55

NCP 339

dio k.č.br. 2653/1 k.o. Krnica na istok od NC 311, dio k.č.br. 2648 k.o.
Krnica na istok do kraja građevinskog područja naselja Peruški

210

NCP 340

dio k.č.br. 2764/1 k.o. Krnica na jugoistok od NC 311, k.č.br. 2105/29
k.o. Krnica, dio k.č.br. 2156/5, dio k.č.br. 2157, dio k.č.br. 2105 /1,
k.č.br. 2764/2 k.o. Krnica i dio k.č.br. 2649/1 k.o. Krnica do NCU 320

850

NCP 341

k.č.br. 2150/1 k.o. Krnica na jugoistok od NCP 339 i dio k.č.br. 2764/1

95

k.o.Krnica do NCP 340 kod k.č.br. 234/7 zgr. k.o. Krnica
NCP 342

dio k.č.br. 2764/1 k.o. Krnica na jugoistok od L 50174 uz k.č.br. 1676/2
k.o. Krnica i dio k.č.br. 2764/3 k.o. Krnica do NCP 340 s odvojkom do
k.č.br. 2764/5 k.o. Krnica

540

NCP 343

dio k.č.br. 2764/1 k.o. Krnica na jugozapad od NCP 342 do k.č.br.
226/7 zgr. k.o. Krnica

60

NCP 344

dio k.č.br. 2764/1 k.o. Krnica na jug od NCP 342 uz k.č.br. 264 zgr., ,
dio k.č.br. 2657/2,i dio k.č.br. 1703/6, sve k.o. Krnica do kraja
građevinskog područja naselja Peruški

370

NCP 345

dio k.č.br. 2764/1 k.o. Krnica na jug od NCP 342 uz k.č.br. 243/1 zgr.
k.o. Krnica do NCP 344

110

NCP 346

Dio k.č.br. 2764/1 k.o. Krnica na istok od NCP 342 uz k.č.br. 230/2 zgr.
k.o. Krnica do NCP 340

80

NCP 347

dio k.č.br. 2105/1 k.o. Krnica na sjeveroistok od NCP 342 uz k.č.br.
2105/33 k.o. Krnica do NCP 340 uz k.č.br. 2105/30 k.o. Krnica

35

NCP 348

dio k.č.br. 2105/1 k.o. Krnica na sjever od NCP 342 uz k.č.br. 2764/4
k.o. Krnica do NCP 340 uz k.č.br. 2105/34 k.o. Krnica

65

NCP 349

dio k.č.br. 2105/5 k.o. Krnica na jug od NCP 342 uz k.č.br. 2105/18 k.o.
Krnica do kraja građevinskog područja naselja Peruški s odvojkom do
k.č.br. 315/2 zgr. k.o. Krnica i odvojkom do k.č.br. 106/3 zgr. k.o.
Krnica

140

NCP 350

dio k.č.br. 2649/2 k.o. Krnica na jugoistok od NCP 340, dio k.č.br.
2315/11 k.o.Krnica i dio k.č.br. 2165/3 k.o. Krnica do NCU 320

180

NCP 351

k.č.br. 2649/4 k.o. Krnica na jug od NCP 340 do NCP 350

50

NCP 352

dio k.č.br. 2315/11 k.o. Krnica na jugozapad od NCP 350, k.č.br.
2320/29, k.č.br. 2328/26 i 2328/27, sve k.o. Krnica

100

NCP 353

dio k.č.br. 2315/11 k.o. Krnica na jug od NCP 350 uz k.č.br. 2315/10
k.o. Krnica na jug do kraja građevinskog područja naselja Peruški i
odvojak koji čini k.č.br. 2328/4 k.o. Krnica

270

NCP 354

k.č.br. 2646 k.o. Krnica na sjeveroistok od NCU 320, dio k.č.br. 2649/3
k.o. Krnica do kraja građevinskog područja naselja Peruški

630

NCP 355

dio k.č.br. 2649/3 k.o. Krnica od NCP 354 na zapad do kraja
građevinskog područja naselja Peruški

75

NCP 356

dio k.č.br. 2229 k.o. Krnica na sjever od NCP 354 do k.č.br. 2227/11
k.o. Krnica

80

NCP 357

dio k.č.br. 2313/52 k.o. Krnica na jug od NCP 354 do kraja k.č.br.
2313/40

110

NCP 358

dio k.č.br. 2710/4 k.o. Krnica na sjever od L 50184 i dio k.č.br. 2656
k.o. Krnica do kraja građevinskog područja naselja Mali Vareški

165

NCP 359

dio k.č.br. 1710/4 k.o. Krnica na jugoistok od L 50184 i dio k.č.br.

225

1707/34 k.o. Krnica do kraja građevinskog područja naselja Mali
Vareški
NCP 360

dio k.č.br. 1717/3 k.o. Krnica na jugozapad od NCP 359 do kraja
građevinskog područja naselja Mali Vareški

120

NCP 361

k.č.br. 1707/16 k.o. Krnica na jugozapad od NCP 359

80

NCP 362

k.č.br. 1707/11 k.o. Krnica na zapad od L 50184

40

NCP 363

dio k.č.br. 1786/1 k.o. Krnica na jug od L 50184 do k.č.br. 1763 k.o.
Krnica

30

NCP 364

k.č.br. 2685 k.o. Krnica od L 50184 uz k.č.br. 1793/3 k.o. Krnica do L
50184 uz k.č.br. 2655/2 k.o. Krnica

225

NCP 365

dio k.č.br. 2672/2 k.o. Krnica na jugozapad od NC 306 do kraja

430

građevinskog područja Veliki Vareški
NCP 366

dio k.č.br. 2680 k.o. Krnica na jugoistok od NCP 365 do kraja
građevinskog područja Veliki Vareški

300

NCP 367

dio k.č.br. 2678/1 k.o. Krnica na sjever od Ž 5119 do kraja
građevinskog područja naselja Šegotići

250

NCP 368

k.č.br. 1937/7 k.o. Krnica na jug od NCP 367

35

NCP 369

k.č.br. 2679/1 k.o. Krnica između Ž 5119 i NCP 367

325

NCP 370

dio k.č.br. 2675/4, k.č.br. 2675/3 i k.č.br. 2675/1, sve k.o. Krnica na
jugozapad od Ž 5119 do NCU 335

395

NCP 371

dio k.č.br. 1967/1, k.č.br. 1941/1, obje k.o. Krnica na istok od Ž 5119
do kraja k.č.br. 1941/1 k.o. Krnica

175

NCP 372

dio k.č.br. 2676 k.o. Krnica na jugoistok od Ž 5119 do kraja
građevinskog područja naselja Šegotići

110

NCP 373

k.č.br. 1970/33 k.o. Krnica na jugoistok od Ž 5119

45

NCP 374

dio k.č.br. 1881/1 k.o. Krnica na zapad od Ž 5119 i dio k.č.br. 1887/3
k.o. Krnica

40

NCP 375

dio k.č.br. 2675/2 k.o. Krnica na sjever od Ž 5119 i dio k.č.br. 2665/3
k.o. Krnica do spoja sa Ž 5119

95

NCP 376

dio k.č.br. 2665/1 k.o. Krnica sjeveroistočno od Ž 5119 i dio k.č.br.
2659/1 k.o. Krnica do spoja sa Ž 5122

280

NCP 377

dio k.č.br. 2663/4 k.o. Krnica istočno od Ž 5119, dio k.č.br. 2663/3 i
k.č.br. 2663/2, obje k.o. Krnica do spoja sa Ž 5122

310

NCP 378

k.č.br. 2663/5 istočno od Ž 5119 i dio k.č.br. 2663/3 k.o. Krnica do
NCP 377

155

NCP 379

k.č.br. 2659/5 k.o. Krnica na jug od Ž 5122 do NCP 377

120

NCP 380

dio k.č.br. 2667/1 k.o. Krnica na jug od NCP 377 do kraja građevinskog
područja naselja Pavičini

80

NCP 381

dio k.č.br. 2663/7 k.o. Krnica jugoistočno od Ž 5122 uz k.č.br. 2441/7
k.o. Krnica, dio k.č.br. 2663/8 i dio k.č.br. 2663/4, obje k.o. Krnica do
spoja Ž 5122

270

NCP 382

dio k.č.br. 2599/11 k.o. Krnica južno od NCP 377, k.č.br. 2599/10,
k.č.br. 2600/24, k.č.br. 2600/1, dio k.č.br. 2663/8, sve k.o. Krnica do
NCP 381

400

NCP 383

k.č.br. 2789 k.o. Krnica na jugoistok od kraja Ž 5122

460

NCP 384

k.č.br. 2790 k.o. Krnica na sjever od NCP 383

160

NCP 385

k.č.br. 2791 k.o. Krnica na sjever od NCP 383

210

NCP 386

k.č.br. 2792 k.o. Krnica na sjever od NCP 383

280

NCP 387

k.č.br. 2793 k.o. Krnica na sjeveroistok od NC 308,

240

NCP 388

k.č.br. 2794 k.o. Krnica na sjeverozapad od NC 308

80

NCP 389

k.č.br. 2795 k.o. Krnica na sjeverozapad od NC 308

130

NCP 390

k.č.br. 2796 k.o. Krnica na jugoistok od NC 308

1070

NCP 391

k.č.br. 2797 k.o. Krnica na istok od NC 308

370

NCP 392

k.č.br. 2731/7 k.o. Krnica zapadno od NC 308

180

NCP 393

k.č.br. 2731/76 k.o. Krnica

115

NCP 394

k.č.br. 2731/82 k.o. Krnica zapadno od NC 308

250

NCP 395

k.č.br. 2731/80 k.o. Krnica

175

NCP 396

dio k.č.br. 1426/11 k.o. Krnica od ŽC 5519 na istok i dio k.č.br.
1426/10 k.o. Krnica

80

Članak 4.
Nerazvrstane ceste koje povezuju područja unutar k.o. Krnica i naselja su:
Oznaka
ceste

Opis položaja osi nerazvrstane ceste

Dužina
metara

NCU 301

k.č.br. 2718 k.o. Krnica od granice s k.o. Rakalj na jug do L 50164

770

NCU 302

dio k.č.br. 871 k.o. Krnica na jug od NCP 302 do D66

1010

NCU 303

dio k.č.br. 2720 k.o. Krnica na jug od granice s k.o. Rakalj uz k.č.br.
1038/9 k.o. Krnica, k.č.br. 2721 k.o. Krnica

1150

NCU 304

dio k.č.br. 2724/1 k.o. Krnica od NCP 305 na sjever do granice sa k.o.
Rakalj

1520

NCU 305

k.č.br. 2714/1 k.o. Krnica na zapad od NC 301

460

NCU 306

k.č.br. 762/2 k.o. Krnica na jugozapad od Ž 5119, dio k.č.br. 762/1 i
k.č.br. 2713/1, obje k.o. Krnica do NC 302

1190

NCU 307

k.č.br. 2730 k.o. Krnica na jugozapad od Ž 5119, dio k.č.br. 1172/5, dio
k.č.br. 1172/4, dio k.č.br. 680/4, dio k.č.br. 691/15, dio k.č.br. 691/7,
sve k.o. Krnica do NC 302

1640

NCU 308

k.č.br. 2732 k.o. Krnica na jugoistok od NCU 307, k.č.br. 2733/1 i dio
k.č.br. 2734/1, obje k.o. Krnica do NCU 309

870

NCU 309

dio k.č.br. 2734/1 k.o. Krnica od NCP 317, dio k.č.br. 1614/10 k.o.
Krnica do NC 310

1150

NCU 310

dio k.č.br. 2757/5 k.o. Krnica jugozapadno od NCP 325, dio k.č.br.
2756/2, dio k.č.br. 2756/3, dio k.č.br. 1471/6, dio k.č.br. 2205/2, dio
k.č.br. 2205/1, dio k.č.br. 2214/1, sve k.o. Krnica

960

NCU 311

k.č.br. 2699 k.o. Krnica na sjeveroistok od L 50167, dio k.č.br. 2703,

1240

k.č.br. 2705/1, obje k.o. Krnica do NCU 312
NCU 312

k.č.br. 2696 k.o. Krnica na sjever od NCP 336, dio k.č.br. 565/1, k.č.br.
2708, k.č.br. 2705/3, k.č.br. 2752, sve k.o. Krnica

1700

NCU 313

k.č.br. 2692 k.o. Krnica na jug od NCP 332, dio k.č.br. 354/1, dio
k.č.br. 368/3, dio k.č.br. 2691/7, sve k.o. Krnica do Ž 5119

1020

NCU 314

k.č.br. 2688 k.o. Krnica na jugoistok od L 50167 i dio k.č.br. 221 k.o.
Krnica do Ž 5119

930

NCU 315

dio k.č.br. 267/24 k.o. Krnica od NCU 314, k.č.br. 266/5 k.o. Krnica do
Ž 5119

750

NCU 316

dio k.č.br. 2754/1 k.o. Krnica na sjeveroistok od NCP 308, dio k.č.br.
1286 k.o. Krnica do granice s k.o. Rakalj

1270

NCU 317

Dio k.č.br. 2747/1 k.o. Krnica na jugoistok od NCP 324 s odvojcima do
k.č.br. 1336/19 i do k.č.br. 1341/1, obje k.o. Krnica

485

NCU 318

k.č.br. 2756/2 k.o. Krnica na jug od NCP 323, dio k.č.br. 2754 i k.č.br.
2755, dio k.č.br. 2751/2 i dio 2751/1, sve k.o. Krnica

970

NCU 319

dio k.č.br. 2754 k.o. Krnica na jugozapad od NCU 318, k.č.br. 1458/5,
k.č.br. 2652/1, obje k.o. Krnica do NC 313

1500

NCU 320

dio k.č.br. 2648 k.o. Krnica na istok od NCP 339, dio k.č.br. 2649/1, dio
k.č.br. 2645/1, dio k.č.br. 2315/1, dio k.č.br. 2334/10, dio k.č.br.
2645/2, dio k.č.br. 2334/1, sve k.o. Krnica do NC 315

2200

NCU 321

dio k.č.br. 2649/3 k.o. Krnica na istok od NCP 354, dio k.č.br. 2229, dio
k.č.br. 2234/1, obje k.o. Krnica

900

NCU 322

dio k.č.br. 2236/1 k.o. Krnica na istok od NCU 321, dio k.č.br. 2644,
dio k.č.br. 2239/1, dio k.č.br. 2239/8, dio k.č.br. 2237/1, dio k.č.br.
2236/8, dio k.č.br. 2236/24, dio k.č.br. 2236/17, dio k.č.br. 2236/23, sve
k.o. Krnica

840

NCU 323

dio k.č.br. 2644 k.o. Krnica na sjeveroistok od NCU 320, dio k.č.br.
2277/2, dio k.č.br. 2289/3, dio k.č.br. 2289/7, dio k.č.br. 2253/43, dio
k.č.br. 2265/4, dio k.č.br. 2266, dio k.č.br. 2253/55, dio k.č.br. 2263/12,
dio k.č.br. 2263/7, k.č.br. 2263/4, k.č.br. 2248/42, k.č.br. 2264/11, dio
k.č.br. 2264/2, sve k.o. Krnica

1410

NCU 324

dio k.č.br. 2263/5 k.o. Krnica na jugoistok od NCU 323, dio k.č.br.
2263/7, dio k.č.br. 2262/5, dio k.č.br. 2262/3, dio k.č.br. 2262/15,
2261/1, 2261/62, dio k.č.br. 2261/2, dio k.č.br. 2253/33, dio k.č.br.
2253/32, dio k.č.br. 2253/61, k.č.br. 2253/34, dio k.č.br. 2253/35, dio
k.č.br. 2248/1, dio k.č.br. 2248/73, dio k.č.br. 2248/74, k.č.br. 2248/67,
dio k.č.br. 2248/96 i k.č.br. 2249/1, sve k.o. Krnica

1550

NCU 325

k.č.br. 2806 k.o. Krnica na jugoistok od NCU 320

1620

NCU 326

dio k.č.br. 1707/34 k.o. Krnica na jug od NCP 359, dio k.č.br. 2051/4,
dio k.č.br. 2658, dio k.č.br. 2677/1 i dio k.č.br. 2678/1, sve k.o. Krnica
do NCP 367

860

NCU 327

dio k.č.br. 2677/1 k.o. Krnica na jug od NCU 326, dio k.č.br. 2677/2
k.o. Krnica

800

NCU 328

dio k.č.br. 2389/1 k.o. Krnica na jugozapad od NCP 383, dio k.č.br.
2389/3, dio k.č.br. 2388/39, dio k.č.br. 2388/37, dio k.č.br. 2388/2, dio
k.č.br. 2388/3, dio k.č.br. 2388/71, dio k.č.br. 2387/4, dio k.č.br.
2387/2, k.č.br. 2615/62, dio k.č.br. 2615/23, dio k.č.br. 2615/17, dio
k.č.br. 2615/16, dio k.č.br. 2615/3., k.č.br. 2615/35, dio k.č.br. 2615/5,

1070

dio k.č.br. 2614/3, dio k.č.br. 2614/1, sve k.o. Krnica do granice s k.o.
Kavran
NCU 329

k.č.br. 2660/1 k.o. Krnica na jugoistok od Ž 5122, dio k.č.br. 2387/4
k.o. Krnica do NCU 328

1120

NCU 330

dio k.č.br. 2663/10 k.o. Krnica na jugoistok od Ž 5122, k.č.br. 2662/1,
dio k.č.br. 2610/2, dio k.č.br. 2614/1, dio k.č.br. 2614/2, dio k.č.br.
2615/5, sve k.o. Krnica do NCU 328

1680

NCU 331

dio k.č.br. 2610/2 k.o. Krnica na jug od NCU 330, dio k.č.br. 2610/3,
dio k.č.br. 2667/1, obje k.o. Krnica

735

NCU 332

k.č.br. 2666 k.o. Krnica na jug od NCU 330, dio k.č.br. 2571, dio k.č.br.
2570/4, k.č.br. 2570/39, dio k.č.br. 2570/5, dio k.č.br. 2570/2, k.č.br.
2570/12, k.č.br. 2570/1, dio k.č.br. 2565/4, dio k.č.br. 2565/2, sve k.o.
Krnica do NCU 333

615

NCU 333

dio k.č.br. 2667/1 k.o. Krnica na jug od NCP 380, dio k.č.br. 2575/7,
k.č.br. 2564/9, k.č.br. 2564/11, sve k.o. Krnica

890

NCU 334

dio k.č.br. 2669 k.o. Krnica na zapad od Ž 5119 do granice s k.o.
Kavran

325

NCU 335

dio k.č.br. 2672/5 k.o. Krnica na sjeverozapad od Ž 5119 i dio k.č.br.
2680 k.o. Krnica do NCP 365

1000

NCU 336

k.č.br. 2673 k.o. Krnica na jug od NCU 335, k.č.br. 2674/3, k.č.br.
2674/2, dio k.č.br. 35/3, sve k.o. Krnica

980

NCU 337

dio k.č.br. 2671/1 k.o. Krnica na zapad od NC 306

600

NCU 338

dio k.č.br. 354/4 k.o. Krnica na jugozapad od Ž 5118, k.č.br. 19/2 k.o.
Krnica

765

Članak 5.
Druge nerazvrstane ceste na području k.o. Krnica koje nisu razvrstane kao javne ceste ili
nerazvrstane ceste iz članka 2., 3. i 4. ove Odluke su:
Oznaka
ceste

Opis položaja osi nerazvrstane ceste

Dužina
metara

NCO 301

Dio k.č.br. 2720 k.o. Krnica istočno do NCU 303 s odvojkom prema
jugu do NCU 303 uz k.č.br. 1057 k.o. Krnica

390

NCO 302

k.č.br. 2722 k.o. Krnica na sjever od NCU 303

220

NCO 303

k.č.br. 2724/2 k.o. Krnica na istok od NCU 304 do granice sa k.o.
Rakalj

790

NCO 304

k.č.br. 2739 k.o. Krnica na sjeverozapad od Ž 5119 do NC 304 s
odvojkom do k.č.br. 1128/6 k.o. Krnica

545

NCO 305

dio k.č.br. 1172/1 k.o. Krnica od NC 302 do NCU 307

300

NCO 306

dio k.č.br. 1172/4 k.o. Krnica od NC 303 do NCU 307

30

NCO 307

dio k.č.br. 1172/4 k.o. Krnica na jugozapad od NCU 307 do kraja te

240

čestice
NCO 308

dio k.č.br. 2733/2 k.o. Krnica na jugozapad od NCU 308

250

NCO 309

dio k.č.br. 2734/1 k.o. Krnica između NC 310 i NCU 311

260

NCO 310

dio k.č.br. 2703 k.o. Krnica između NC 305 i NCU 311

300

NCO 311

dio k.č.br. 519 k.o. Krnica na sjeveroistok od NCU 311 i k.č.br. 2704
k.o. Krnica

160

NCO 312

k.č.br. 2710 k.o. Krnica na zapad od NCU 312 do granice s k.o.
Marčana

350

NCO 313

k.č.br. 2709 k.o. Krnica na zapad od NCU 312 do NCO 312

210

NCO 314

dio k.č.br. 2690 k.o. Krnica od L 50167 na jugoistok do NCU 313

1100

NCO 315

k.č.br. 2761/1 k.o. Krnica od NC 309 na jugoistok, dio k.č.br. 2761/2
k.o. Krnica, dio k.č.br. 2762 k.o. Krnica

400

NCO 316

dio k.č.br. 2757/5 k.o. Krnica od NCU 310 i L 50173, k.č.br. 2757/6 i
k.č.br. 2757/7, obje k.o. Krnica

685

NCO 317

dio k.č.br. 2756/2 k.o. Krnica od NCU 310 do NCU 318

290

NCO 318

dio k.č.br. 2652/2 k.o. Krnica na sjeverozapad od NC 313, k.č.br.
2751/1 k.o. Krnica do Ž 5119

1250

NCO 319

k.č.br. 2651/4 k.o. Krnica na sjever od NC 312

160

NCO 320

dio k.č.br. 2650 k.o. Krnica na jugoistok od NC 312, dio k.č.br. 2649/1
k.o. Krnica do NCO 320

460

NCO 321

dio k.č.br. 2651/5 k.o. Krnica na jug od NC 312, dio k.č.br. 2649/1 k.o.
Krnica do NCO 320

290

NCO 322

k.č.br. 2649/3 k.o. Krnica od NCU 320 do NCP 354

360

NCO 323

dio k.č.br. 2310/3 k.o. Krnica na istok od NCU 320, k.č.br. 2281/3 k.o.
Krnica

240

NCO 324

dio k.č.br. 2371/5 k.o. Krnica od NC 308 do NCP 392

120

NCO 325

dio k.č.br. 2334/1 k.o. Krnica na jug od NCU 320 do k.č.br. 2374/22
k.o. Krnica

880

NCO 326

dio k.č.br. 2334/1 k.o. Krnica na jugoistok od NCO 325, dio k.č.br.
2645/1, dio k.č.br. 2254/5, dio k.č.br. 264/2, sve k.o. Krnica do k.č.br.
2255/32 k.o. Krnica

1000

NCO 327

k.č.br. 2656 k.o. Krnica na jugoistok od Ž 5119 do L 50174

135

NCO 328

dio k.č.br. 2656 k.o. Krnica na jugoistok od NC 314 i dio k.č.br. 2710/4
k.o. Krnica do L 50184

445

NCO 329

dio k.č.br. 2657/2 k.o. Krnica na jug od NCP 344 do k.č.br. 2657/1 k.o.
Krnica

450

NCO 330

k.č.br. 2677/1 k.o. Krnica na jugoistok od NC 307 do NCU 326

250

NCO 331

dio k.č.br. 2683/1 k.o. Krnica jugoistočno od NC 307, k.č.br. 2684 k.o.
Krnica do NCU 326 s odvojkom do k.č.br 1735 k.o. Krnica

370

NCO 332

dio k.č.br. 2658 k.o. Krnica na jugoistok od NCU 326, dio k.č.br. 2047,
dio k.č.br. 2038/1, dio k.č.br. 2658, sve k.o. Krnica

950

NCO 333

dio k.č.br. 2659/1 k.o. Krnica na sjever od NCP 375

335

NCO 334

k.č.br. 2663/1 k.o. Krnica na sjeveroistok od Ž 5122

270

NCO 335

dio k.č.br. 2640 k.o. Krnica na sjeveroistok od Ž 5122, k.č.br. 2400/1,
dio k.č.br. 2399/7, dio k.č.br. 2398/10, dio k.č.br. 2398/111, sve k.o.
Krnica do k.č.br. 336/zgr. k.o. Krnica

270

NCO 336

dio k.č.br. 2659/1 k.o. Krnica na sjeverozapad od Ž 5122, dio k.č.br.
2395/1 k.o. Krnica

490

NCO 337

dio k.č.br. 2659/10 k.o. Krnica na jug od NCP 390, dio k.č.br. 2385/41,
dio k.č.br. 2659/15, dio k.č.br. 2659/7 i k.č.br. 2659/11, sve k.o. Krnica

80

NCO 338

dio k.č.br. 2531/2 k.o. Krnica na istok od Ž 5119, k.č.br. 2527/16 i
k.č.br. 2527/1, obje k.o. Krnica

490

NCO 339

k.č.br. 2674/1 k.o. Krnica od NCU 335 do NCU 336

275

NCO 340

dio k.č.br. 2672/5 k.o. Krnica na zapad od NCU 335 do NCO 341

360

NCO 341

dio k.č.br. 2672/2 k.o. Krnica na jug od NCP 365, dio k.č.br. 137/1,
k.č.br. 137/2, obje k.o. Krnica do NCO 340

240

NCO 342

dio k.č.br. 2701/6 k.o. Krnica na jug od Ž 5118

290

Članak 6.
Tekstualni opis položaja osi nerazvrstane ceste u tablicama u člancima 2. do 5. ove
Odluke je približan, osim kod onih nerazvrstanih cesta kod kojih je utvrđen geodetskom
snimkom izvedenog stanja.
Dužina nerazvrstane ceste iskazana u metrima u tablicama u člancima 2. do 5. ove
Odluke je približna, osim kod onih nerazvrstanih cesta kod kojih je utvrđena na temelju
geodetske snimke izvedenog stanja.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Marčana“.
KLASA: 340-03/21-01/25
URBROJ: 2168/05-01-21-03
Marčana, 22. prosinca 2021.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARČANA
PREDSJEDNIK
Denis Diković,v.r.

Odluka o utvrđivanju nerazvrstanih cesta na području k.o. Rakalj (“Službene novine
Općine Marčana”, br. 12/21.)
Na temelju članka 107. Zakona o cestama ("Narodne novine", broj 84/11., 22/13., 54/13.,
148/13., 92/14. i 110/19.) i članka 36. točke 2. Statuta Općine Marčana (“Službene novine
Općine Marčana”, br. 7/09., 2/13., 4/13-pročišćeni tekst i 3/21.), Općinsko vijeće Općine
Marčana, na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2021. godine, donosi

ODLUKU
o utvrđivanju nerazvrstanih cesta na području k.o. Rakalj
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju se nerazvrstane ceste na području dijela k.o. Rakalj koji se
nalazi u Općini Marčana po kategorijama sa njihovim oznakama i osnovnim tehničkim
podacima.
Članak 2.
Oznake i osnovni tehnički podaci nerazvrstanih cesta na području k.o. Rakalj koje povezuju
naselja odnosno izdvojene dijelove građevinskog područja naselja i izdvojena građevinska
područja izvan naselja su:
Oznaka
ceste
NC 601
NC 602

NC 603
NC 604

NC 605

Opis položaja osi nerazvrstane ceste
183/3 k.o. Rakalj
k.č.br. 302/1 k.o. Rakalj na istok od D 66, dio k.č.br. 302/4, dio k.č.br.
2290/7, k.č.br. 2290/9, dio k.č.br. 2290/10, dio k.č.br. 2290/1, dio
k.č.br. 2289/4 i dio k.č.br. 71/1, sve k.o Rakalj do NC 605 s jednim
sjevernim ogrankom do NC 605
dio k.č.br. 2317/1 k.o. Rakalj na sjeveroistok od Ž 5123, k.č.br. 2317/5
dio k.č.br. 2318/9, dio k.č.br. 2318/20, sve k.o. Rakalj do kraja
građevinskog područja naselja Rakalj
dio k.č.br. 2318/1 k.o. Rakalj na sjeveroistok od Ž 5123, dio k.č.br.
1833/5, dio k.č.br. 2318/15, dio k.č.br. 1816/3 k.č.br. 1944/4, dio
k.č.br. 1941/1, dio k.č.br. 1943/1, dio k.č..br. 1945/1 i k.č.br. 1945/3,
sve k.o. Rakalj
dio k.č.br.2289/4 k.o. Rakalj na sjever od L 50174, dio k.č.br. 71/1, dio
k.č.br. 2290/1 i dio k.č.br, 2289/25, sve k.o. Rakalj do granice s
Općinom Barban

Dužina
metara
480
755

1630

425

2450

Članak 3.
Nerazvrstane ceste koje su pristupne ceste do stambenih, poslovnih, gospodarskih i
drugih građevina u građevinskim područjima naselja Hreljići, Kujići, Bratulići, Belavići i Rakalj,
te izdvojenim dijelovima građevinskih područja navedenih naselja su:
Oznaka
ceste
NCP 601
NCP 602
NCP 603

Opis položaja osi nerazvrstane ceste
dio k.č.br. 2289/4 k.o. Rakalj uz k.č.br. 70/2 k.o. Rakalj na jug od NC
605 do NC 605
dio k.č.br. 2290/10 k.o. Rakalj jugozapadno od NC 602 do kraja
građevinskog područja Biletići
dio k.č.br. 2289/5 k.o. Rakalj na jugoistok od L 50145 i k.č.br. 28/3
zgr. k.o. Rakalj

Dužina
metara
505
55
25

NCP 604
NCP 605
NCP 606
NCP 607
NCP 608
NCP 609
NCP 610
NCP 611
NCP 612
NCP 613
NCP 614
NCP 615
NCP 616
NCP 617
NCP 618
NCP 619
NCP 620
NCP 621
NCP 622
NCP 623
NCP 624
NCP 625
NCP 626

dio k.č.br. 2289/4 i dio k.č.br. 2289/3, obje k.o. Rakalj na jug od L
50145, dio k.č.br. 2289/6 i dio k.č.br. 2289/4, sve k.o. Rakalj do L
50157
dio k.č.br. 2290/6 k.o. Rakalj na sjever od L 50145, k.č.br. 2290/20 ,
dio k.č.br. 2290/15 i dio k.č.br. 2290/17, sve k.o. Rakalj do kraja
građevinskog područja naselja Kujići
dio k.č.br. 2290/7 k.o. Rakalj na istok od NCP 605 i dio k.č.br. 2218/2
k.o. Rakalj do kraja građevinskog područja naselja Kujići
k.č.br. 2290/17 k.o. Rakalj na zapad od NCP 605, dio k.č.br. 375/1, dio
k.č.br. 2290/19, obje k.o. Rakalj do D 66
dio k.č.br. 2290/15 k.o. Rakalj na sjeveroistok od NC 605, dio k.č.br.
2290/5 i dio k.č.br. 1218/2, obje k.o. Rakalj do NCP 606
k.č.br. 2290/15 k.o. Rakalj na sjeverozapad od NCP 605, k.č.br.
2290/16 i dio k.č.br. 375/1 , sve k.o. Rakalj do NCP 607
dio k.č.br. 2290/15 k.o. Rakalj na sjeverozapad od NCP 605 do NCP
609
dio k.č.br. 375/1 k.o. Rakalj na sjeverozapad od NCP 609 do NCP 607
s ogrankom na istok do NCP 609
Dio k.č.br. 676/1 k.o. Rakalj na sjeveroistok od granice s Općinom
Barban i dio k.č.br. 2290/25 k.o. Rakalj do kraja građevinskog područja
Manjadvorci
dio k.č.br. 676/1 k.o. Rakalj na sjever od NCP 612, k.č.br. 676/23,
k.č.br. 2290/23 i dio k.č.br. 676/8, sve k.o. Rakalj
dio k.č.br. 676/1 k.o. Rakalj na jugoistok od NCP 612 do 676/3 k.o.
Rakalj
dio k.č.br. 2296/2 k.o. Rakalj na sjever od L 50157 s ogrankom
sjeveroistočno do k.č.br. 136/1 zgr. k.o. Rakalj i dio k.č.br. 2290/13 k.o.
Rakalj
dio k.č.br. 2296/2 k.o. Rakalj na sjever od L 50157 pa kružno na zapad
ponovno do L50157
dio k.č.br. 2296/2 k.o. Rakalj na sjever od L 50157 do k.č.br. 2296/7
k.o. Rakalj
dio k.č.br. 2296/2 i dio k.č.br. 2296/3, obje k.o. Rakalj na jug od L
50157 i dio k.č.br. 2292 do kraja građevinskog područja naselja
Bratulići
dio k.č.br. 1030/3 k.o. Rakalj na zapad od NCU 602 do 1030/13 k.o.
Rakalj
dio k.č.br. 1030/3 i 1030/17, obje k.o. Rakalj na zapad od NCU 602 do
k.č.br. 1030/2 k.o. Rakalj
dio k.č.br. 2289/10 k.o. Rakalj na zapad od NCU 602 do k.č.br. 1025
k.o. Rakalj
dio k.č.br. 2288/3 k.o. Rakalj na jug od NCU 602, dio k.č.br. 1366/3 i
dio k.č.br. 2289/12 do kraja građevinskog područja naselja Belavići uz
1009/2 k.o. Rakalj
dio k.č.br. 2288/3 k.o. Rakalj na jugoistok od NCP 622 do k.č.br.
2289/12 k.o. Rakalj
dio k.č.br. 2289/14 k.o. Rakalj na sjeveroistok od NCP 622 i dio
2289/16 k.o. Rakalj do NCP 623 s ogrankom preko 2289/18 k.o. Rakalj
do NCO 640
dio k.č.br. 1394/1 k.o. Rakalj na jugoistok od NCP 622, dio 2289/35,
dio k.č.br. 2289/22, dio k.č.br. 2289/17 do k.č.br. 2289/21, sve k.o.
Rakalj
dio k.č.br. 2289/12 k.o. Rakalj na sjeverozapad od NCP 622, k.č.br.
2289/40, k.č.br. 1014/4 i dio k.č.br. 2289/11, sve k.o. Rakalj do kraja
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građevinskog područja Belavići
dio k.č.br. 2289/12 k.o. Rakalj na jug od NCP 622, dio k.č.br. 157 zgr.,
dio k.č.br. 164/1 zgr., dio k.č.br. 164/2 zgr., dio k.č.br. 1383/2 i k.č.br.
2289/13, sve k.o. Rakalj
dio k.č.br. 2310/1 k.o. Rakalj na sjeveroistok i dio k.č.br. 1554/4 k.o.
Rakalj do kraja izdvojenog građevinskog područja Krase, naselje Rakalj
Dio k.č.br. 2310/2 k.o. Rakalj na jug od NCP 628 do NCU 603
Dio k.č.br. 2310/2 k.o. Rakalj na jugoistok od NCP 628 do NCP 629
Dio k.č.br. 2199/3 k.o. Rakalj na jugozapad od Ž 5123 do kraja
građevinskog područja naselja Rakalj
Dio k.č.br. 2317/1 k.o. Rakalj na sjeverozapad od Ž 5123, dio k.č.br.
2288/3, dio k.č.br. 2288/1, obje k.o. Rakalj do kraja građevinskog
područja naselja Rakalj s ogrankom na jug preko k.č.br. 2288/3 k.o.
Rakalj do Ž 5123
K.č.br. 2317/20 k.o. Rakalj
Dio k.č.br. 2317/12 k.o. Rakalj na sjever od Ž 5123 do NCP 633
Dio k.č.br. 2317/1 k.o. Rakalj na jugozapad od Ž 5123, dio k.č.br.
2317/16 i dio k.č.br. 2314/1, obje k.o. Rakalj do kraja građevinskog
područja naselja Rakalj
Dio k.č.br. 1760/2 k.o. Rakalj, dio k.č.br. 295/1 zgr. i dio k.č.br.
1752/2, obje k.o. Rakalj
Dio k.č.br. 2317/1 k.o. Rakalj na jug od Ž 5123 do NCP 639
Dio k.č.br. 297/8 zgr. k.o. Rakalj na zapad od NCP 636, dio k.č.br.
1890/10, dio k.č.br. 1891/4 i dio 1756/7, sve k.o. Rakalj do k.č.br. 405
zgr. k.o. Rakalj
Dio k.č.br. 2317/1 k.o. Rakalj na jugozapad od Ž 5123, dio k.č.br.
1844/2 i dio k.č.br. 2317/2, obje k.o. Rakalj do kraja građevinskog
područja naselja Rakalj
Dio k.č.br. 2317/1 k.o. Rakalj na jugozapad od Ž 5123 do k.č.br. 321/3
zgr. k.o. Rakalj
Dio k.č.br. 2317/1 k.o. Rakalj na jug od Ž 5123, dio k.č.br. 2317/15. dio
k.č.br. 316/4 zgr., dio k.č.br. 1839/4, dio k.č.br. 1839/13, dio k.č.br. 387
zgr., dio k.č.br. 1839/8, k.č.br. 1839/16, k.č.br. 1839/15 i k.č.br. 1843/4,
sve k.o. Rakalj, s ogrankom do k.č.br. 314/ZGR. k.o. Rakalj
Dio k.č.br. 316/4 zgr. počevši od NCP 641 dio k.č.br. 1839/13, dio
k.č.br. 387/zgr., dio k.č.br. 1839/8, k.č.br. 1839/16, dio k.č.br. 1839/15
i k.č.br. 1843/4, sve k.o. Rakalj
Dio k.č.br. 2318/1 k.o. Rakalj na zapad od Ž 5123, dio k.č.br. 1833/2 i
dio 1833/1, obje k.o. Rakalj do k.č.br. 312/2 zgr. k.o. Rakalj s
ogrankom do k.č.br. 2318/33 k.o. Rakalj
Dio k.č.br. 1833/3 k.o. Rakalj na zapad od Ž 5123 do k.č.br. 2318/33
k.o. Rakalj
Dio k.č.br. 1833/8 k.o. Rakalj na jug od Ž 5123, dio k.č.br. 2318/14 k.o.
Rakalj polukružno natrag do Ž 5123
Dio k.č.br. 1833/8 k.o. Rakalj na zapad od NCP 645, dio k.č.br.
2318/14, dio k.č.br. 305/6 zgr., dio k.č.br. 2345/1, dio k.č.br. 307/2 zgr.,
dio k.č.br. 308/1 zgr., dio k.č.br. 308/3 zgr., dio k.č.br. 308/2 zgr., dio
k.č.br. 309 zgr., dio k.č.br. 310 zgr. i k.č.br. 312/2 zgr., sve k.o.
Rakalj do NCP 643
Dio k.č.br. 1833/8 k.o. Rakalj na jug od NCP 644, dio k.č.br. 2318/14
k.o. Rakalj do kraja građevinskog područja naselja Rakalj
k.č.br. 2169/19 k.o. Rakalj na jug od NCP 647
Dio k.č.br. 1833/8, dio k.č.br. 2318/1, obje k.o. Rakalj na jug od NCP
645 do kraja građevinskog područja naselja Rakalj i NCU 607
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Dio k.č.br. 2318/12, dio k.č.br. 2318/1, obje k.o. Rakalj na zapad od Ž
5123 do spoja s NCP 649
Dio k.č.br. 2317/1 k.o. Rakalj na istok od Ž 5123 do NC 603 s
ogrankom do k.č.br. 256/2 zgr. k.o. Rakalj
Dio k.č.br. 2317/1 k.o. Rakalj na sjeveo od NCP 651 uz k.č.br. 1864/2
k.o. Rakalj do NCP 650 uz k.č.br. 1868/1 k.o. Rakalj s ogrankom do
k.č.br. 1776/2 k.o. Rakalj
Dio k.č.br. 2317/1 k.o. Rakalj na sjeverozapad od NCP 651 do NC 603
uz k.č.br. 1781/7 k.o Rakalj
k.č.br. 1813/2 k.o. Rakalj na jugoistok od NC 603
k.č.br. 2317/4 k.o. Rakalj na istok od NC 603 uz k.č.br. 1808/5 k.o.
Rakalj do NC 603 uz k.č.br. 344/3 zgr. k.o. Rakalj
Dio k.č.br. 2317/6 k.o. Rakalj na sjever od NC 603, k.č.br. 2317/8,
k.č.br. 2317/5, k.č.br. 2317/7 do spoja sa NC 603
K.č.br. 1667 k.o. Rakalj na sjeveroistok do NCP 656
Dio k.č.br. 2317/8 k.o. Rakalj od NCP 656 i k.č.br. 2317/10 k.o. Rakalj
do NCP 656
Dio k.č.br. 2318/18, dio 2318/17, obje k.o. Rakalj na jugoistok od NC
603 do kraja građevinskog područja naselja Rakalj
Dio k.č.br. 2318/22, dio k.č.br. 2318/19, obje k.o. Rakalj na istok od
NC 603 do kraja građevinskog područja naselja Rakalj
Dio k.č.br. 1649 k.o. Rakalj na sjeverozapad od NC 603, dio k.č.br.
1647, dio k.č.br. 197/1 zgr., dio k.č.br. 197/2 zgr., dio k.č.br. 197/3 zgr.,
sve k.o. Rakalj
Dio k.č.br. 2318/15 k.o. Rakalj na sjever od NC 604 do k.č.br. 2318/16
k.o. Rakalj i NCO 648
Dio k.č.br. 2318/1 k.o. Rakalj od NC 604, dio k.č.br. 1833/5, dio k.č.br.
2318/15, dio k.č.br. 2318/12, sve k.o. Rakalj do NCU 604
Dio k.č.br. 2087/13 k.o. Rakalj na sjeverozapad od NCU 604, dio
k.č.br. 2318/16 k.o. Rakalj do kraja izdvojenog građevinskog područja
Štrnina uz k.č.br. 2087/3 k.o. Rakalj s ogrankom na zapad na k.č.br.
2318/16 k.o. Rakalj do kraja građevinskog područja
Dio k.č.br. 2087/13 k.o. Rakalj na sjever od NCP 664, dio k.č.br.
2318/16 k.o. Rakalj do kraja izdvojenog građevinskog područja Štrnina,
Dio k.č.br. 2318/10 k.o. Rakalj od NCU 607 i dio k.č.br. 2318/1 k.o.
Rakalj do NCU 605
Dio k.č.br. 2318/12 k.o. Rakalj od NCU 605 i dio k.č.br. 2087/89 k.o.
Rakalj do kraja sjevernog dijela građevinskog područja Prnaž
Dio k.č.br. 2087/89 k.o. Rakalj na istok od NCU 605 do građevinskog
područja Prnaž uz k.č.br. 2087/74 k.o. Rakalj
Dio k.č.br. 2087/89 k.o. Rakalj na sjever od NCU 605 do građevinskog
područja Prnaž uz k.č.br. 2087/133 k.o. Rakalj
Dio k.č.br. 2318/1 k.o. Rakalj uz k.č.br. NCU 607, dio k.č.br. 2318/9 i
dio k.č.br. 2087/89, obje k.o. Rakalj do NCU 605 s ogrankom do
k.č.br. 2218/3 k.o. Rakalj
Dio k.č.br. 2069/14 od NCU 604 na sjeverozapad dio k.č.br. 2069/13 i
2069/5, obje k.o. Rakalj
K.č.br. 2069/18 k.o. Rakalj
K..č.br. 2069/19 k.o. Rakalj
Dio k.č.br. 2102/1 i dio k.č.br. 2103/1, obje k.o. Rakalj do k.č.br.
2103/3 k.o. Rakalj, s ogrankom do k.č.br. 2319/2 k.o. Rakalj
Dio k.č.br. 2318/1, dio k.č.br. 2318/2, obje k.o. Rakalj na zapad od
NCU 607 do početka izdvojenog građevinskog područja Prisedi,
Dio k.č.br. 2267/144 k.o. Rakalj od NCU 607, dio k.č.br. 2267/25, dio
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k.č.br. 2267/237, dio k.č.br. 2267/23, dio k.č.br. 2267/184, dio k.č.br.
2267/21, dio k.č.br. 2267/20, dio k.č.br. 2267/183, dio k.č.br. 2267/18 i
dio k.č.br. 2267/134, sve k.o. Rakalj do k.o. Krnica
Dio k.č.br. 2267/134 k.o. Rakalj na jug od granice s k.o. Krnica, dio
k.č.br. 2267/18, dio k.č.br. 2267/183, dio k.č.br. 2267/20, dio k.č.br.
2267/21, dio k.č.br. 2267/184, dio k.č.br. 2267/23, dio k.č.br. 2267/237,
dio k.č.br. 2267/25, dio k.č.br. 2267/267 i dio k.č.br. 2267/144, sve k.o.
Rakalj

310

Članak 4.
Nerazvrstane ceste koje povezuju područja unutar k.o. Rakalj i naselja su:
Oznaka
ceste
NCU 601
NCU 602
NCU 603

NCU 604

NCU 605

NCU 606
NCU 607

Opis položaja osi nerazvrstane ceste
Dio k.č.br. 241/3 k.o. Rakalj na jugoistok od granice s Općinom
Barban, dio k.č.br. 2290/4, dio k.č.br. 253/6, dio k.č.br. 253/3, dio
k.č.br. 253/1, dio k.č.br. 257/3, sve k.o. Rakalj do D 66
Dio k.č.br. 2289/4 k.o. Rakalj na jugoistok od L 50157, dio k.č.br.
2289/10, dio k.č.br. 2288/3, obje k.o. Rakalj do početka građevinskog
područja Belavići i spoja s NCP 622
Dio k.č.br. 2289/21 k.o. Rakalj na istok od NCP 625, dio k.č.br.
1439/1 k.o. Rakalj, dio k.č.br. 2288/3 k.o.Rakalj na jugoistok, dio
k.č.br. 1532/8, k.o. Rakalj do spoja s Ž 5123
Dio k.č.br. 2318/12 k.o. Rakalj na sjeveroistok od kraja Ž 5123 u
Raklju, dio k.č.br. 2135, dio k.č.br. 1949/2, dio k.č.br. 1947/3, dio
k.č.br. 2087/42, dio k.č.br. 2087/13, dio k.č.br. 1980/5, dio k.č.br.
2087/1, dio k.č.br. 2318/19, dio k.č.br. 1983/2, k.č.br. 2004/5, k.č.br.
2004/6, dio. k.č.br. 2014/3, k.č.br. 2008/4, dio k.č.br. 2011/5, k.č.br.
2066/5, dio k.č.br. 2087/22, dio k.č.br. 2092/2, dio k.č.br. 2318/35,
dio k.č.br. 2069/10, dio k.č.br 2069/11, dio k.č.br. 2069/2, dio k.č.br.
2069/6, dio k.č.br. 2069/15, dio k.č.br. 2069/8, dio k.č.br. 2069/13,
dio k.č.br. 2069/15,, dio. k.č.br. 2101/1, dio i k.č.br. 2101/2, sve k.o.
Rakalj
Dio k.č.br. 2318/12 k.o. Rakalj na jug od Ž 5123, dio k.č.br. 2135, dio
k.č.br. 2134/1, dio k.č.br. 2087/89, dio k.č.br. 2087/142, dio k.č.br.
2087/89, dio k.č.br. 2087/86, dio kč.br. 2087/89, dio. k.č. br. 2087/86,
dio k.č.br. 2087/87, dio k.č.br. 2087/86, sve k.o. Rakalj do spoja s
k.č.br. 2087/89 k.o. Rakalj
K.č.br. 2087/140 k.o. Rakalj na jug od NCU 605
Dio k.č.br. 2318/1 k.o. Rakalj na zapad od građevinskog područja
naselja Rakalj i NCP 685, k.č.br. 2318/2, dio k.č.br. 2267/211, dio
k.č.br. 2267/212, dio k.č.br. 2267/9, dio k.č.br. 2267/119, dio k.č.br.
2267/10, dio k.č.br. 2267/11, dio k.č.br. 2267/12, dio k.č.br.
2267/233, dio k.č.br. 2267/13, dio k.č.br. 2267/14, dio k.č.br.
2267/258, dio k.č.br. 2267/15, dio k.č.br. 2267/226, dio k.č.br.
2267/17, dio k.č.br. 2267/18, dio k.č.br. 2267/19, dio k.č.br.
2267/171, dio k.č.br. 2267/21, dio k.č.br. 2267/184, dio k.č.br.
2267/23, dio k.č.br. 2267/177, dio k.č.br. 2267/25, sve k.o. Rakalj do
izdvojenog građevinskog područja naselja Krnički Porat i NCP 676

Dužina
metara
550
1010

3240

3330

2150
1100

3150

Članak 5.
Druge nerazvrstane ceste na području k.o. Rakalj koje nisu razvrstane kao javne ceste ili
nerazvrstane ceste iz članka 2., 3. i 4. ove Odluke su:
Oznaka
ceste
NCO 601
NCO 602
NCO 603
NCO 604

NCO 605
NCO 606
NCO 607
NCO 608
NCO 609
NCO 610
NCO 611
NCO 612
NCO 613
NCO 614
NCO 615
NCO 616
NCO 617
NCO 618
NCO 619
NCO 620
NCO 621
NCO 622
NCO 623
NCO 624

Opis položaja osi nerazvrstane ceste
Dio k.č.br. 194/1 k.o. Rakalj na jugozapad od D 66, dio k.č.br. 194/2,
dio k.č.br. 195/1, sve k.o. Rakalj
Dio k.č.br. 2290/3 k.o. Rakalj na jug od granice s Općinom Barban i
dio k.č.br. 2290/2 k.o. Rakalj do D 66
Dio k.č. br. 241/3 k.o. Rakalj na istok od granice s Općinom Barban i
dio k.č.br. 2290/1 k.o. Rakalj do D 66
Dio k.č.br. 2290/25 k.o. Rakalj na jugoistok od granice s Općinom
Barban, dio k.č.br. 2290/17 k.o. Rakalj, dio k.č.br. 473/1, dio k.č.br.
302/1, dio k.č.br. 403/1, dio k.č.br. 2290/19 i dio k.č.br. 620/11, sve
k.o. Rakalj do građevinskog područja Manjadvorci i spoja sa NCP
612, te s ogrankom do D 66
Dio k.č.br. 2298/1 k.o. Rakalj na zapad od NCO 604 do granice s
Općinom Barban s ogrankom koji čini k.č.br. 2298/2 k.o. Rakalj
Dio k.č.br. 403/1 k.o. Rakalj na jugoistok od NCO 604 i dio k.č.br.
2290/19 k.o. Rakalj do D 66
Dio k.č.br. 2288/12 k.o. Rakalj na jug od granice s Općinom Barban
do L 50145
Dio k.č.br. 2294 k.o. Rakalj na jugozapad od granice s Općinom
Barban i NCO 601, dio k.č.br. 66/10, dio k.č.br. 2289/1, obje k.o.
Rakalj do L 50145
K.č.br. 2293 k.o. Rakalj
Dio k.č.br. 2290/1 k.o. Rakalj na jugoistok od D 66 do NC 605
Dio k.č.br. 2290/2 k.o. Rakalj na jugoistok od D 66 do NCO 610
Dio k.č.br. 2290/7 k.o. Rakalj na jugoistok od NC 602 do k.č.br.
2290/10 i građevinskog područja Kujići s ogrankom do k.č.br. 306/1
k.o. Rakalj
Dio k.č.br. 2290/10 k.o. Rakalj na jug od građevinskog područja
Biletići do L 50145
Dio k.č.br. 2290/17 k.o. Rakalj na jug od D 66 do građevinskog
područja Kujići
Dio k.č.br. 2290/5 k.o. Rakalj na istok od građevinskog područja
Kujići do NCO 613
Dio k.č.br. 2291 k.o. Rakalj na istok do D 66 do građevinskog
područja Kujići
Dio k.č.br. 780 k.o. Rakalj na jugoistok od D 66, dio k.č.br. 779/1,
dio k.č.br. 2296/5, dio k.č.br. 976/4, sve k.o. Rakalj do L 50147
K.č.br. 2296/6 k.o. Rakalj na istok od D 66 do L 50147 s ogrankom
preko 976/4 k.o. Rakalj do NCO 617
K.č.br. 2290/13 k.o. Rakalj na jug od L 50145 do građevinskog
područja Bratulići
Dio k.č.br. 2290/10 k.o. Rakalj na jug od L 50145 do građevinskog
područja naselja Bratulići
K.č.br. 2290/12 k.o. Rakalj na istok od NCO 619, dio k.č.br. 1123/1
k.o. Rakalj do NCO 620
K.č.br. 2290/11 k.o. Rakalj na sjeveroistok do NCO 620
Dio k.č.br. 2288/3 k.o. Rakalj na jug od L 50145, dio k.č.br. 1347, dio
2288/9, obje k.o. Rakalj do NCU 602
Dio k.č.br. 1293 k.o. Rakalj na jugozapad od L 50145, dio k.č.br.
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2305 i dio k.č.br. 1296, obje k.o. Rakalj do NCO 623
Dio k.č.br. 2288/9 k.o. Rakalj na istok od NCO 623, dio k.č.br.
2288/10 i dio k.č.br. 1403, sve k.o. Rakalj
Dio k.č.br. 2288/3 k.o. Rakalj na istok od NCP , dio k.č.br. 1403, dio
k.č.br. 1319, dio k.č.br. 2306, dio k.č.br. 1407/2, dio k.č.br. 1407/1,
dio k.č.br. 1607/3, dio k.č.br. 1407/8 i dio k.č.br. 2315/1, sve k.o.
Rakalj
Dio k.č.br. 1403 k.o. Rakalj od NCO 626, dio k.č.br. 2306, dio k.č.br.
2288/3, boje k.o. Rakalj do NCU 603
Dio k.č.br. 2315/1 k.o. Rakalj , dio k.č.br. 340 zgr,. dio k.č.br. 2315/2
do k.č.br. 2311/11, sve k.o. Rakalj
Dio k.č.br. 2292 k.o. Rakalj na jugoistok od građevinskog područja
Bratulići, dio k.č.br. 987/3, dio k.č.br. 987/1, dio k.č.br. 2296/1 i
k.č.br. 2720, sve k.o. Rakalj
Dio k.č.br. 2289/8 k.o. Rakalj na istok od L 50147, dio k.č.br. 1006/1,
dio k.č.br. 1006/2 i dio k.č.br. 1008, sve k.o. Rakalj do građevinskog
područja Belavići s ogrankom do k.č.br. 1022 k.o. Rakalj
Dio k.č.br. 2289/11 k.o. Rakalj na sjeverozapad od NCP 626 i
građevinskog područja Belavići do k.č.br.1025 k.o. Rakalj
Dio k.č.br. 2289/17 k.o. Rakalj na jugoistok od granice građevinskog
područja Belavići, dio k.č.br. 2289/22, dio k.č.br. 1441, k.č.br.
2289/24 i k.č.br. 2724/1, sve k.o. Rakalj do granice s k.o. Krnica
K.č.br. 1480/15 k.o. Rakalj
K.č.br. 2308/1 k.o. Rakalj na sjeverozapad od NCU 603, dio k.č.br.
1407/13, dio k.č.br. 1407/8, obje k.o. Rakalj do NCO 626
K.č.br. 2308/2 k.o. Rakalj na zapad od NCO 634
Dio k.č.br. 1574/2 k.o. Rakalj na sjeveroistok od NCU 603, dio
k.č.br. 2309/1 , dio k.č.br. 1407/8, dio k.č.br. 2309/2, dio k.č.br.
1407/2, dio k.č.br. 1497 i dio k.č.br. 1615, sve k.o. Rakalj s
ogrankom do k.č.br. 1617/2 k.o. Rakalj
Dio k.č.br. 2310/1 k.o. Rakalj na sjeveroistok od građevinskog
područja Krase, dio k.č.br. 1407/26, dio k.č.br. 1407/27, dio k.č.br.
1407/28, dio k.č.br. 2311/1, dio k.č.br. 1407/29, sve k.o. Rakalj do
k.č.br. 2315/2 k.o. Rakalj s ogrankom do k.č.br. 1407/22 k.o. Rakalj
Dio k.č.br. 2288/3 k.o. Rakalj na sjeverozapad od NCU 603, dio
k.č.br. 2311/1, dio k.č.br. 1407/28, sve k.o. Rakalj do spoja sa NCO
637
Dio k.č.br. 2288/1 k.o. Rakalj na istok od NCO 638 do građevinskog
područja Rakalj s ogrankom preko k.č.br. 2288/2 k.o. Rakalj do k.č.br.
2316/1 k.o. Rakalj
Dio k.č.br. 1766 k.o. Rakalj na sjever od NCP 633, dio k.č.br. 2316/1,
dio k.č.br. 1407/40, obje k.o. Rakalj
Dio k.č. br. 2316/1 k.o. Rakalj na istok od NCO 640, dio k.č.br.
2317/8 k.o. Rakalj do NCP 656 i građevinskog područja Rakalj
Dio k.č.br. 2317/5 k.o. Rakalj na sjever od NCO 641 k.o. Rakalj do
NCP 656 s ogrankom do k.č.br. 1407/47 k.o. Rakalj
K.č.br. 2317/9 k.o. Rakalj na sjever od NCO 642, dio k.č.br. 1407/57 i
dio k.č.br. 1407/60, obje k.o. Rakalj
Dio k.č.br. 2318/20 k.o. Rakalj na sjever od NC 603, dio k.č.br.
2318/19 i dio k.č.br 2318/16, sve k.o. Rakalj do NCP 662 i
građevinskog područja Štrnina
Dio k.č.br. 2318/20 k.o. Rakalj na sjeveroistok od NCO 644, dio
k.č.br. 1407/60 k.o. Rakalj do k.č.br. 2062/1 k.o. Rakalj
Dio k.č.br. 2318/9 k.o. Rakalj na zapad od NCO 644 do NCP 660 i
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NCO 647
NCO 648
NCO 649
NCO 650
NCO 651
NCO 652
NCO 653
NCO 654
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građevinskog područja Rakalj
Dio k.č.br. 2318/19 k.o. Rakalj i dio k.č.br. 2087/1 k.o. Rakalj istočno
do NCO 644 i dio k.č.br. 2014/3 k.o. Rakalj do NCU 604
Dio k.č.br. 2318/16 k.o. Rakalj na zapad od NCP 664 i na sjever do
NCP 665 do k.č.br. 2317/4 k.o. Rakalj i NCP 655
K.č.br. 2312/1 k.o. Rakalj na jugozapad od NCU 603 do granice s k.o.
Krnica s ogrankom preko k.č.br. 2312/2 k.o. Rakalj do granice s k.o.
Krnica
Dio k.č.br. 2224/5 k.o. Rakalj na sjeverozapad od Ž 5123, dio k.č.br.
2224/8, dio k.č.br. 2224/4, dio k.č.br. 2314/4 i dio k.č.br. 1602/1do
NCU 603 sa ogrankom preko 2224/8 do granice s k.o. Krnica
K.č. br. 2314/3 k.o. Rakalj na zapad od Ž 5123 do NCO 650
Dio k.č.br. 1531/3 k.o. Rakalj na sjever od Ž 5123, dio k.č.br. 2314/2
do NCU 603
Dio k.č.br. 2314/1 k.o. Rakalj na jugoistok od Ž 5123 do NCP 635 s
ogrankom do NCP 631
Dio k.č.br. 2317/2 k.o. Rakalj na jugozapad od NCP 639 do granice s
k.o. Krnica
K.č.br. 2317/3 k.o. Rakalj na jugozapad od NCO 654 do k.č.br.
1892/26
Dio k.č.br. 2318/14 k.o. Rakalj na zapad od NCP 647 do NCO 657 s
ogrankom do k.č.br. 2166/3 k.o. Rakalj, ogrankom preko k.č.br.
2173/3 k.o. Rakalj do k.č.br. 2164 k.o. Rakalj i ogrankom preko
k.č.br. 2262/31 k.o. Rakalj do granice s k.o. Krnica
Dio k.č.br. 2251/4 k.o. Rakalj na jugozapad od NCU 607, dio k.č.br.
2318/2, dio k.č.br. 2268/2, dio k.č.br. 2318/3 i dio k.č.br. 2268/3, sve
k.o. Rakalj do NCO 607
Dio k.č.br. 2268/3 na jugozapad do NCO 657, dio k.č.br. 2268/12, dio
k.č.br. 2318/3, sve k.o. Rakalj do NCU 607
K.č.br. 2318/4 k.o. Rakalj od NCU 607 do NCO 660 s ogrankom
preko 2318/5 k.o. Rakalj do NCO 660
Dio k.č.br. 2318/1 k.o. Rakalj na jug od NCU 607, dio k.č.br.
2267/68, dio k.č.br. 2267/229 i dio k.č.br. 2267/162, sve k.o. Rakalj s
ogrankom do k.č.br. 2267/87 k.o. Rakalj
Dio k.č.br. 2318/7 k.o. Rakalj na jugoistok od NCU 607, dio k.č.br.
2240/25, dio k.č.br. 2240/27 i dio k.č.br. 2318/6, sve k.o. Rakalj
Dio k.č.br. 2087/89 k.o. Rakalj na jugoistok od NCU 605
Dio k.č.br. 2087/89 k.o. Rakalj na sjever od NCO 602 do NCP 667
kod građevinskog područja Prnaž
Dio k.č.br. 2318/12 k.o. Rakalj na jugoistok od NCU 604 do k.č.br.
2087/70 i 2087/64, obje k.o. Rakalj
K.č.br. 2109 k.o. Rakalj na istok od NCU 604
Dio k.č.br. 2318/12 na jugoistok od NCU 604 do k.č.br. 2087/89 k.o.
Rakalj
Dio k.č.br. 2087/1 k.o. Rakalj na jugoistok od NCU 604, dio k.č.br.
2087/9, dio k.č.br. 2087/42, dio k.č.br. 2087/89, sve k.o. Rakalj do
k.č.br. 2096/ 1 k.o. Rakalj
Dio k.č.br. 2069/2 k.o. Rakalj na istok od NCU 604 do k.č.br. 2099
k.o. Rakalj
Dio k.č.br. 2069/2 k.o. Rakalj na jugoistok do NCU 604 do k.č.br.
2102/1 k.o. Rakalj
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Članak 6.
Tekstualni opis položaja osi nerazvrstane ceste u tablicama u člancima 2. do 5. ove
Odluke je približan, osim kod onih nerazvrstanih cesta kod kojih je utvrđen geodetskom
snimkom izvedenog stanja.
Dužina nerazvrstane ceste iskazana u metrima u tablicama u člancima 2. do 5. ove
Odluke je približna, osim kod onih nerazvrstanih cesta kod kojih je utvrđena na temelju
geodetske snimke izvedenog stanja.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Marčana“.
KLASA: 340-03/21-01/26
URBROJ: 2168/05-01-21-03
Marčana, 22. prosinca 2021.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARČANA
PREDSJEDNIK
Denis Diković,v.r.

Odluka privremenoj zabrani izvođenja radova tijekom turističke sezone u 2022. godini
(“Službene novine Općine Marčana br. 12/21.)
Na temelju članka 132. Zakona o gradnji (”Narodne novine”, broj 153/13., 20/17., 39/19.
i 125/19.) i članka 36. točke 2. Statuta Općine Marčana (“Službene novine Općine Marčana”, br.
7/09., 2/13., 4/13-pročišćeni tekst i 3/21.), po prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju
Skupštine Turističke zajednice Općine Marčana od 13. prosinca 2021. godine, Općinsko vijeće
Općine Marčana, na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2021. godine, donosi

ODLUKU
o privremenoj zabrani izvođenja radova tijekom turističke sezone u 2022. godini
Članak 1.
Ovom se Odlukom za određene vrste građevina, na određenim područjima, određuje
razdoblje 2022. godine i vrijeme u kojemu se ne mogu izvoditi zemljani radovi i radovi na
izgradnji konstrukcije građevine.
Članak 2.
Ova se Odluka odnosi na izvođenje zemljanih radova i radovi na izgradnji konstrukcije
građevine za slijedeće vrste građevina prema nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina:
- zgrade osim školskih zgrada, bolnica i ostalih zgrada za zdravstvenu zaštitu, sportskih
dvorana i zgrada koje su povijesni ili zaštićeni spomenici,
- prometnu infrastrukturu osim nerazvrstanih cesta,
- cjevovode, komunikacijske i električne vodove osim vodovoda,
- složene industrijske građevine,
- ostale nespomenute građevine.
Ova Odluka ne odnosi se na građevine iz članka 132. stavka 2. Zakona o gradnji.

-

-

Članak 3.
U Općini Marčana određuju se slijedeća područja zona u smislu ove Odluke:
1. prva zona koja obuhvaća:
izdvojena građevinska područja gospodarske namjene unutar planiranog obuhvata
urbanističkog plana uređenja (dalje: UPU) Duga uvala, UPU Krnički porat,
građevinska područja tri izdvojena dijela naselja Šegotići (Duga uvala 1, Duga uvala 2 i
Duga uvala 3) unutar planiranog obuhvata UPU Duga uvala,
građevinska područja dva izdvojena dijela naselja Krnica (oba Krnički porat- dio) i jedno
građevinsko područje izdvojenog dijela naselja Rakalj (Krnički porat-dio), svi unutar
planiranog obuhvata UPU Krnički porat,
prostor izvan građevinskih područja iz ove točke udaljen 100 metara zračne linije od
granica tih građevinskog područja;
2.druga zona koja obuhvaća:
izdvojena građevinska područja gospodarske namjene unutar planiranog obuhvata UPU
Turističkog punkta Peruški i izdvojeno građevinsko područje gospodarske namjene
Krčina,
građevinska područja naselja (bez izdvojenih dijelova tih naselja) Belavići, Bratulići,
Cokuni - Cveki, Divšići, Filipana, Hreljići, Kavran, Krnica, Kujići, Loborika, Marčana,
Mali Vareški - Jovići, Mutvoran, Orbanići, Pavičini, Peruški-Išići, Pinezići, Prodol,
Rakalj, Šarići, Šegotići i Veliki Vareški,
građevinska područja izdvojenih dijelova naselja Krnica: Raskriž, Suhača i Laništa,
građevinska područja izdvojenih dijelova naselja Loborika: Radeki Polje, Radeki Glavica
(dva dijela) i Stancija Peličeti,

-

građevinska područja izdvojenih dijelova naselja Marčana: Čalićevi dvori, Vidasovi
dvori, Galantovi dvori (tri dijela), Šantini dvori, Drakarovi dvori, Pavini dvori (dva
dijela), Stancija Karbunera, Tronovi dvori (dva dijela), Kavrančevi dvori (dva dijela),
Kabolovi dvori (dva dijela) i Catela (dva dijela),
- građevinska područja izdvojenih dijelova naselja Rakalj: Štrnina, Sv. Mikula, Prnaž,
Krase (dva dijela), Krčina (tri dijela) i Prisedi,
- građevinsko područje izdvojenog dijela naselja Pinezići: Stancija Zenzerović,
- građevinsko područje izdvojenog dijela naselja Prodol: Prodol Bivio (dva dijela) i Stara
Stancija,
- građevinsko područje izdvojenog dijela naselja Belavići: Jukići,
- građevinsko područje izdvojenog dijela naselja Hreljići: Biletići,
- građevinska područja izdvojenih dijelova naselja Kujići: Manjadvorci (dva dijela) i
Prdajci (dio),
- građevinsko područje izdvojenog dijela naselja Filipana: Taškerovi dvori,
- građevinska područja izdvojenih dijelova naselja Divšići: Cetinići-Matelići, Negričani
(dva dijela), Stancija Celija (dva dijela), Kužinići, Boduleri i Frlini,
- građevinska područja izdvojenih dijelova naselja Orbanići: Kuftići i Butkovići (dio),
- građevinsko područje izdvojenog dijela naselja Mali Vareški: Verlići,
- građevinsko područje izdvojenog dijela naselja Peruški: Marusi,
- građevinsko područje izdvojenog dijela naselja Šarići: Krvavići,
- prostor izvan građevinskih područja iz ove točke udaljen 100 metara zračne linije od
granica tih građevinskog područja;
3.treća zona koja obuhvaća ostala izdvojena građevinska područja te ostala građevinska
područja izdvojenih dijelova naselja koja nisu obuhvaćena u točkama 1. i 2. ovoga članka, te
prostor izvan područja prve i druge zone ovoga članka udaljen 200 metara zračne linije od
granica tih zona.
Članak 4.
Cjelodnevno se ne mogu izvoditi zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije
građevine na građevinama iz članka 2. stavka 1. ove Odluke, osim izuzetaka određenih ovom
Odlukom:
- u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2022. godine na području prve zone iz članka 3.
ove Odluke,
- u razdoblju od 01. srpnja do 31. kolovoza 2022. godine na području druge zone iz
članka 3. ove Odluke.
Cjelodnevno se ne mogu u razdoblju od 01. srpnja do 31. kolovoza 2022. godine
izvoditi zemljani radovi uporabom pneumatskih čekića i kompresora na području treće zone na
izgradnji građevina iz članka 2. stavka 1. ove Odluke, osim izuzetaka određenih ovom
Odlukom.
Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, na području druge zone iz članka 3. ove
Odluke mogu se izvoditi zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine, kada se
gradnja odvija u neizgrađenom građevinskom području ili u građevinskom području u kojem
osim građevina investitora nema drugih građevina.
Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, u neizgrađenom dijelu građevinskog
područja na području druge zone iz članka 3. ove Odluke mogu se izvoditi zemljani radovi i
radovi na izgradnji konstrukcije građevine, kada je udaljenost mjesta gradnje tih građevina od
najbližih nastanjenih građevina preko 200 metara zračne linije ili kada je udaljenost mjesta
gradnje građevina od zgrada odnosno prostora u kojima su smješteni turisti ili se nalaze
ugostiteljski objekti preko 300 metara zračne linije.

Iznimno od odredbi stavka 1. i stavka 2. ovoga članka, u vrijeme iz stavka 1. i stavka 2.
ovog članka mogu se izvoditi:
-interventni radovi na sanaciji objekata i uređaja infrastrukture radi otklanjanja kvarova i
drugih hitnih razloga;
-hitna sanacija iznenadno nastalih oštećenja građevine radi sprječavanja nastanka daljnje
štete na građevini ili susjednim građevinama ili radi otklanjanja opasnosti za ljude i okoliš;
-radovi koje se financiraju iz Proračuna Općine Marčana.
Članak 5.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke, sukladno ovlastima iz
građevinskoj inspekciji, provodi komunalni redar Općine Marčana.

Zakona o

Članak 6.
Početkom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o privremenoj zabrani
izvođenja radova tijekom turističke sezone u 2021. godini („Službene novine Općine
Marčana“, br. 17/20.)
Članak 7.
Ova Odluka objavit će se u "Službenim novinama Općine Marčana”, a stupa na snagu
01. siječnja 2022. godine.
KLASA: 361-02/21-01/03
URBROJ: 2168/05-01-21-05
Marčana, 22. prosinca 2021.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARČANA
PREDSJEDNIK
Denis Diković,v.r.

Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina na području Općine Marčana (“Službene novine Općine Marčana
br. 12/20.)
Na temelju članka 10. stavka 1. i članka 12. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu
(„Narodne novine“ br. 20/18., 115/18 i 98/19.), članka 4. stavka 1. Pravilnika o agrotehničkim
mjerama ("Narodne novine" broj 22/19.) .), članka 8. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara („Narodne
novine“, br. 92/10.) i članka 36. Statuta Općine Marčana ("Službene novine Općine Marčana“, br.
7/09., 2/13 i 4/13-pročišćeni tekst)), Općinsko vijeće Općine Marčana na sjednici održanoj 29. rujna
2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i
o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
na području Općine Marčana
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se potrebne agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi
propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, te i mjere
za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Marčana (u daljnjem tekstu:
Općina).
Članak 2.
Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke imamu slijedeće značenje:
1.agrotehničke mjere predstavljaju skup mehaničkih, fizikalnih, kemijskih i bioloških
zahvata u i na poljoprivrednom zemljištu s ciljem povećanja ili održavanja trenutne plodnosti
zemljišta te osiguranja odgovarajućeg gospodarenja sadržajem organskog ugljika s ciljem
sprječavanja ili smanjenja degradacije tla i zemljišta kako bi se osigurala sigurnost hrane,
prilagodba i ublažavanje klimatskih promjena, poboljšala kvaliteta tla, smanjila erozija, povećao
kapacitet zadržavanja vode i povećala otpornost na sušu, dok bonitetna vrijednost zemljišta treba
primjenom agrotehničkih mjera ostati ista ili bi se primijenjenim mjerama trebala povećati,
2.poljoprivrednim zemljištem smatraju se poljoprivredne površine koje su po načinu
uporabe u katastru opisane kao: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi,
ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj
proizvodnji,
3.Tlo je samostalno živo i dinamičko prirodno-povijesno tijelo, nastalo postupnim razvojem
iz trošina stijena djelovanjem mehaničkih, fizikalnih, kemijskih i bioloških procesa koji ovise o
konstelaciji pedogenetskih faktora, temeljem čega tla poprimaju svojstva karakteristična za svaki
pojedini tip tla,
4.Nerazložena organska tvar u tlu je komponenta tla sastavljena od biljnih i životinjskih
ostataka u različitim fazama razgradnje (stanice i tkiva organizama i nove sintetizirane tvari u
tlu),
5.Humus predstavlja stabilnu organsku tvar tla nastalu procesom humifikacije, tj.
razgradnjom organske tvari i resintezom nastalih produkata, a sastavni je dio organske tvari tla s
kojom zajedno pozitivno utječe na rast biljaka i procese pedogeneze, ali jednako tako i na druge
fizikalne, kemijske i biološke značajke tla,

6.Erozija tla je proces kojim se dio čestica tla prirodno i antropogenim djelovanjem pod
utjecajem prirodnih sila – vode (samo na nagnutim terenima) i vjetra odvaja od svoje mase i
premješta na manju ili veću udaljenost,
7. Konvencionalna obrada tla je sustav obrade koji podrazumijeva primjenu pluga, odnosno
oranja u osnovnoj obradi, kao i veći broj različitih oruđa za dopunsku obradu tla, a predstavlja
intenzivan, energetski vrlo zahtjevan i okolišno izrazito degradirajući sustav obrade tla,
8. Reducirana obrada tla predstavlja sustav obrade kojim se u odnosu na konvencionalni
sustav smanjuje broj radnih zahvata i dubine obrade, a gotovo redovno se izostavlja oranje tla te
je u usporedbi s konvencionalnim sustavom manjih energetskih zahtjeva i s manjim okolišno
degradirajućim učinkom,
9. Konzervacijska obrada tla konceptualno pripada konzervacijskoj poljoprivrednoj
proizvodnji, a definira se kao sustav obrade kod kojeg nakon svih radnih zahvata obrade tla i
sjetve sljedećeg usjeva pokrivenost površine iznosi najmanje 30%, a prioritetni cilj joj je zaštita
tla od erozije, održavanje povoljne vlažnosti tla, kao i očuvanje fizikalnih, kemijskih i bioloških
značajki tla,
10. Njega usjeva predstavlja primjenu niza mjera i postupaka koji za cilj imaju obraniti
biljku od nepovoljnih biotskih i abiotskih čimbenika, kao i osigurati vegetacijske čimbenike u
dovoljnim količinama i u povoljnoj mjeri, a uključuje mehaničke, fizikalne, kemijske i biološke
skupine mjera,
11. Konzervacijska poljoprivreda predstavlja suvremeni koncept poljoprivredne biljne
proizvodnje koji za cilj ima ostvarivanje visoke i održive razine proizvodnje uz očuvanje
prirodnih resursa i ostvarivanje prihvatljive dobiti, a temelji se na tri međuovisna principa:
minimalnom setu zahvata obrade tla, permanentnoj pokrivenosti proizvodne površine biljkama
ili biljnim ostatcima i pravilnoj izmjeni usjeva (plodoredu),
12.Biljni ostatci predstavljaju sav nadzemni i podzemni biljni materijal preostao nakon
ubiranja glavnog uroda (specifično za svaku poljoprivrednu biljnu vrstu), odnosno, vrijedan
materijal s kojim se mora postupati na primjeren i agroekološki održiv način,
13.Gnojiva predstavljaju organske ili anorganske, prirodne ili sintetske tvari, kojima se
biljci osiguravaju potrebna hraniva za rast i razvoj u cilju tvorbe prinosa, dok gnojidba tla
predstavlja agrotehnički zahvat primjene gnojiva u tlo ili na biljku,
14.Poljoprivrednim rudinama u smislu ove Odluke smatraju se susjedne katastarske čestice
na određenom lokalitetu koje čine zaokruženu prirodnu cjelinu,
15.Poljskim putem u smislu ove Odluke smatra se put koji se koristi za promet ili prilaz
poljoprivrednom zemljištu a kojim se koristi veći broj korisnika.
Članak 3.
Mjere propisane ovom Odlukom dužni su provoditi vlasnici i posjednici poljoprivrednog
zemljišta.

II. AGROTEHNIČKE MJERE
Članak 4.
Pod agrotehničkim mjerama u smislu ove Odluke smatraju se:
a) minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta povoljnim za uzgoj biljaka,
b) sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem,
c) suzbijanje organizama štetnih za bilje,
d) gospodarenje biljnim ostatcima,
e) održavanje organske tvari i humusa u tlu,
f) održavanje strukture tla,

g) zaštita od erozije,
h) održavanje plodnosti tla.
1. Miminimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta povoljnim za uzgoj
biljaka
Članak 5.
Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta podrazumijeva
provođenje najnužnijih mjera u okviru prikladne tehnologije, a posebno:
- redovito obrađivanje i održavanje poljoprivrednog zemljišta u skladu s određenom
biljnom vrstom i načinom uzgoja, odnosno katastarskom kulturom poljoprivrednog
zemljišta;
- održavanje ili poboljšanje plodnosti tla;
- održivo gospodarenje trajnim pašnjacima i livadama;
- održavanje površina pod trajnim nasadima u dobrom proizvodnom stanju.
2. Sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem
Članak 6.
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su primjenjivati odgovarajuće
agrotehničke mjere obrade tla i njege usjeva i nasada u cilju sprječavanja zakorovljenosti i
obrastanja višegodišnjim korovom poljoprivrednog zemljišta.
Kod sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem i njege usjeva
potrebno je dati prednost nekemijskim mjerama zaštite bilja kao što su mehaničke, fizikalne,
biotehničke i biološke mjere zaštite, a kod korištenja kemijskih mjera zaštite potrebno je dati
prednost herbicidima s povoljnim ekotoksikološkim svojstvima.
3. Suzbijanje organizama štetnih za bilje
Članak 7.
Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta moraju suzbiti organizme štete za
bilje, a kod suzbijanja obvezni su primjenjivati temeljna načela integralne zaštite bilja sukladno
posebnim propisima koji uređuju održivu uporabu pesticida.
4. Gospodarenje biljnim ostatcima
Članak 8.
U trogodišnjem plodoredu dozvoljeno je samo u jednoj vegetacijskoj godini uklanjanje
biljnih ostataka s poljoprivrednih površina osim u slučajevima njihovog daljnjeg korištenja u
poljoprivredi u smislu hrane ili stelje za stoku i u slučaju njihove potencijalne opasnosti za
širenje organizama štetnih za bilje.
Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta moraju ukloniti sa zemljišta sve
biljne ostatke koji bi mogli biti uzrokom širenja organizama štetnih za bilje u određenom
agrotehničkom roku u skladu s biljnom kulturom.
Članak 9.
Agrotehničke mjere gospodarenja s biljnim ostatcima obuhvaćaju:

1. primjenu odgovarajućih postupaka s biljnim ostatcima nakon žetve na poljoprivrednom
zemljištu na kojem se primjenjuje konvencionalna i reducirana obrada tla;
2. primjenu odgovarajućih postupaka s biljnim ostatcima na površinama na kojima se
primjenjuje konzervacijska obrada tla;
3. obvezu uklanjanja suhih biljnih ostataka ili njihovo usitnjavanje s ciljem malčiranja
površine tla nakon provedenih agrotehničkih mjera u višegodišnjim nasadima;
4. obvezu odstranjivanja biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa na
šumskom zemljištu, koje graniči s poljoprivrednim zemljištem te se ovaj materijal mora
zbrinuti/koristiti na ekološki i ekonomski održiv način, kao što je izrada komposta,
malčiranje površine, alternativno gorivo i sl.
Žetveni ostatci ne smiju se spaljivati, a njihovo je spaljivanje dopušteno samo u cilju
sprečavanja širenja ili suzbijanja organizama štetnih za bilje uz provođenje mjera zaštite od
požara sukladno posebnim propisima.
5. Održavanje organske tvari i humusa u tlu
Članak 10.
Organska tvar u tlu održava se provođenjem minimalno trogodišnjeg plodoreda prema
pravilima struke ili uzgojem usjeva za zelenu gnojidbu ili dodavanjem poboljšivača tla.
Trogodišnji plodored podrazumijeva izmjenu u vremenu i prostoru: strne žitarice –
okopavine – leguminoze ili industrijsko bilje ili trave ili djeteline ili njihove smjese.
Redoslijed usjeva u plodoredu mora biti takav da se održava i poboljšava plodnost tla,
povoljna struktura tla, optimalna razina hranjiva u tlu.
Trave, djeteline, djetelinsko-travne smjese sastavni su dio plodoreda i mogu na istoj
površini ostati duže od tri godine.
Podusjevi, međuusjevi i ugar smatraju se sastavnim dijelom plodoreda.
Članak 11.
Kod planiranja održavanja razine organske tvari u tlu potrebno je unositi žetvene ostatke
u tlu primjenom konvencionalne, reducirane ili konzervacijske obrade tla i uravnoteženo gnojiti
tlo organskim gnojem ili uzgojem usjeva za zelenu gnojidbu.
6. Održavanje strukture tla
Članak 12.
Korištenje mehanizacije mora biti primjereno stanju poljoprivrednog zemljišta i njegovim
svojstvima.
U uvjetima kada je tlo zasićeno vodom, poplavljeno ili prekriveno snijegom zabranjeno
je korištenje poljoprivredne mehanizacije na poljoprivrednom zemljištu, osim prilikom žetve i
berbe usjeva.
7. Zaštita od erozije
Članak 13.
-

U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije određuju se sljedeće mjere:
zabrana sječe dugogodišnjih nasada, podignutih radi zaštite od erozije vodom i vjetrom,
osim sječe iz agrotehničkih razloga;
zabrana preoravanja livada, pašnjaka i neobrađenih površina na nagnutim terenima
(>15%) i njihovo pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama;

zabrana skidanja humusnog, odnosno oraničnog sloja površine poljoprivrednog zemljišta,
osim u slučaju prenamjene poljoprivrednog zemljišta;
- -međuredni prostori na nagnutim terenima (>15%) pri uzgoju trajnih nasada moraju biti
zatravljeni, a redovi postavljeni okomito na nagib terena
- zabrana proizvodnje jednogodišnjih kultura, odnosno obveza sadnje dugogodišnjih
nasada i višegodišnjih kultura;
- obvezna provedba pravilne izmjene usjeva na nagnutim terenima (>15%);
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta radi ostvarivanja svrhe iz stavka 1. ovog
članka, dužni su održavati pregradne suhozide na mjestima gdje postoji neposredna opasnost od
pomicanja i urušavanja tla.
-

Na prostorima gdje dominiraju teksturno lakša tla pored konzervacijske obrade u cilju
ublažavanja pojave i posljedica erozije vjetrom moraju se podići vjetrozaštitni pojasevi.
8. Održavanje plodnosti tla
Članak 14.
Plodnost tla mora se održavati primjenom agrotehničkih mjera, uključujući gnojidbu,
gdje je primjenjivo, kojom se povećava ili održava povoljan sadržaj mikro i makrohraniva u tlu
te optimalne fizikalne i mikrobiološke značajke tla.
III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA
Članak 15.
Pod mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina iz članka 1. ove Odluke
smatraju se:
1.
2.
3.
4.
5.

održavanje živica i međa;
održavanje poljskih putova;
uređivanje i održavanje kanala oborinske odvodnje;
sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica;
mjere zaštite od požara.

1. Održavanje živica i međa
Članak 16.
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu, dužni su je redoviti
održavati i orezivati, na način da spriječe njezino širenje na susjedno obradivo zemljište i putove
te njezino zasjenjivanje susjednih parcela. Živice uz poljske putove, odnosno međe, mogu se
zasaditi najmanje 1 m od ruba puta, odnosno međe. Visina živice koja zasjenjuje susjedne
parcele ne smije biti veća od 2 metra.
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati međe tako da budu
vidljivo označene, očišćene od korova i višegodišnjeg raslinja te da ne ometaju provedbu
agrotehničkih zahvata.
Zabranjeno je izoravanje i oštećivanje međa.
Za ograđivanje parcela na međama, zabranjuje se korištenje bodljikave žice i armaturnih
mreža.

2. Održavanje poljskih putova
Članak 17.
U svrhu iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta koriste se javne i nerazvrstane ceste i
putovi u privatnom vlasništvu.
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su zajednički brinuti se o
nerazvrstanim cestama koje nisu obuhvaćene programom održavanja komunalne infrastrukture, a
koje koriste kao poljske putove (dalje: poljski putovi).
Pod održavanjem poljskih putova podrazumijeva se naročito:
redovito održavanje i uređivanje poljskih putova, kako ne bi ometali provođenje
agrotehničkih mjera i prolazak vatrogasnih vozila;
- nasipavanje oštećenih dionica i udarnih rupa odgovarajućim kamenim materijalom;
- čišćenje i održavanje odvodnih kanala, propusta i sistema odvodnje i otjecanja oborinskih
voda;
- sprečavanje širenja živica i drugog raslinja uz putove;
- sječa pojedinih stabala ili grana koje ulaze u prostor iznad kolnika do visine 4,5 metara i
otežavaju korištenje puta;
- sprečavanje oštećivanja putova njihovim nepravilnim korištenjem (preopterećenje,
neovlašteni građevinski zahvati, nasipavanje otpadnim materijalom i sl.);
- sprečavanje uzurpacije putova i zemljišta u njihovom zaštitnom pojasu.
Za održavanje putova u privatnom vlasništvu (putovi služnosti) odgovorni su njihovi
vlasnici, odnosno posjednici.
-

Članak 18.
Zabranjuju se sve radnje koje mogu dovesti do uništavanja ili onemogućavanja korištenja
poljskih putova, a naročito:
- preoravanje poljskih putova;
- sužavanje poljskih putova;
- uništavanje zelenog pojasa uz poljske putove;
- nanošenje zemlje i raslinja na poljske putove prilikom obrađivanja zemljišta;
- skretanje oborinskih i drugih voda na poljske putove.
3. Uređivanje i održavanje kanala oborinske odvodnje
Članak 19.
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta kroz koje prolaze prirodni ili izgrađeni
kanali oborinskih voda, odnosno vlasnici ili posjednici tih kanala, u slučajevima kada su ti kanali
građeni kao zasebni objekti, obvezni su iste čišćenjem održavati u stanju funkcionalne
sposobnosti, kako bi se omogućilo prirodno otjecanje oborinskih voda.
4. Sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica
Članak 20.
Radi sprečavanja zasjenjivanja susjednih čestica na kojima se vrši poljoprivredna
proizvodnja, zabranjuje se sadnja visokog raslinja neposredno uz međe i na udaljenosti koja
omogućava zasjenjivanje obzirom na položaj parcela i maksimalnu visinu koje doseže raslinje.

5. Mjere zaštite od požara
Članak 21.
Radi sprječavanja požara na poljoprivrednom zemljištu vlasnici odnosno posjednici dužni
su:
- održavati, uređivati i čistiti međe, živice, kanale te poljske i šumske putove,
- uklanjati bolesne suhe biljke kao i biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera
najkasnije do 1. lipnja tekuće godine,
- uklanjati suhe biljne ostatke nakon žetve, berbe i sl. u roku od 15 dana,
- uz međe preorati ili očistiti zemljište zatravljeno suhim biljem i biljnim otpadom.
Članak 22.
Ostaci od rezidbe dugogodišnjih nasada i drugog biljnog otpada ne smiju se spaljivati na
poljoprivrednim površinama, osim u cilju sprječavanja širenja ili suzbijanja biljnih štetnika i/ili
biljnih bolesti.
U cilju sprečavanja širenja ili suzbijanja biljnih štetnika i/ili biljnih bolesti, prilikom
uništavanja spaljivanjem ostataka od rezidbe dugogodišnjih nasada i drugog biljnog otpada,
vlasnici odnosno posjednici dužni su:
- prije loženja vatre na otvorenom prostoru ishoditi odobrenje u Javne vatrogasne
postrojbe Pula, Dobrilina 16 za loženja vatre na otvorenom prostoru ( u vrijeme kada ne postoji
zabrana se takvo odobrenje može ishoditi)
- početak i završetak loženja vatre javiti na telefon broj 193,
- ne vršiti loženje noću (19,00 do 6,00 sati) i u vrijeme jakog vjetra (brzine veće od 8
m/s),
- spaljivanju moraju biti nazočne punoljetne osobe koje su zapalile vatru i to od
zapaljenja vatre do njenog potpunog sagorijevanja i uz sebe moraju imati osnovna sredstva i
opremu za početno gašenje požara (lopata, kanta napunjena vodom i sl.),
-ne vršiti spaljivanje u blizini šume ili drugog zapaljivog materijala (visoka suha trava,
živica, sijeno, slama i sl.), kao ni na udaljenosti manjoj od 30 m od stambenih objekata i
prometnica (osim poljskih putova),
- nakon sagorijevanja korova i biljnog otpada osobe su dužne pregledati mjesto loženja
te ostatke sagorijevanja u potpunosti ugasiti vodom,
- poduzeti i ostale preventivne mjere prema specifičnosti situacije, a u cilju sprječavanja
nastanka i širenja požara.
IV. NADZOR
Članak 23.
Nadzor nad provedbom ove Odluke provode poljoprivredni redari i nadležne inspekcije
ovlaštene posebnim propisima.
Članak 24.
U obavljanju nadzora poljoprivredni redar ovlašten je:
1. rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama:
- poduzimanje radnji u svrhu sprječavanja nastanka štete, onemogućavanja ili
smanjenja poljoprivredne proizvodnje,
- poduzimanje radnji u svrhu uklanjanja posljedica nastale štete u poljoprivrednoj
proizvodnji,

-

poduzimanje radnji u svrhu provedbe mjera za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina,
- uklanjanje protupravno postavljenih ograda, živica, drvoreda, voćnjaka pojedinačnih
stabala i grmlja,
- ostale mjere potrebne za provođenje odredbi ove Odluke i održavanje reda u skladu s
odredbama ove Odluke
2. donositi rješenje o prisilnom izvršenju nenovčanih obveza novčanom kaznom ili putem
treće osobe,
3. zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i
sl.) na temelju kojih može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i
drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,
4. uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne
mogu izravno utvrditi, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,
5. zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u
nadzoru,
6. prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način
(fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i sl.),
7. opominjati fizičke i pravne osobe nepridržavanje odredbi ove Odluke,
8. predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga,
9. naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja,
10. obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora.
Mjere za provođenje odredbi ove Odluke i održavanje reda u skladu s odredbama ove
Odluke poljoprivredni redar naređuje rješenjem osobi koja je povrijedila Odluku odnosno osobi
koja je obvezna otkloniti utvrđenu povredu. Ako se osoba ne može utvrditi, rješenje se donosi
protiv nepoznate osobe.
Ako poljoprivredni redar utvrdi povredu odredaba ove Odluke može donijeti rješenje i
bez saslušanja stranke.
Članak 25.
Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su poljoprivrednom redaru
u provedbi njegovih ovlasti omogućiti nesmetano obavljanje nadzora i pristup do
poljoprivrednog zemljišta.
Ako poljoprivredni redar u svome radu naiđe na otpor, može zatražiti pomoć nadležne
policijske uprave.
Članak 26.
Poljoprivredni redar u postupanju sukladno odredbama ove Odluke ima posebnu
iskaznicu kojom dokazuje službeno svojstvo, identitet i ovlasti.
Izgled i sadržaj iskaznice određuje načelnik Općine Marčana posebnim pravilnikom.
V. PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 27.
Kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako:
- ne sprječava zakorovljenost i obrastanje višegodišnjim raslinjem sukladno članku 6.
Odluke,
- ne uređuje i održava kanale oborinske odvodnje sukladno članku 19. ove Odluke,
- postupa pri spaljivanju ostataka od rezidbe dugogodišnjih nasada i drugog biljnog
otpada protivno odredbama članka 22. ove Odluke,

- ako poljoprivrednom redaru onemogućava provedbu njegovih ovlasti, nesmetano
obavljanje nadzora, pristup do poljoprivrednog zemljišta sukladno članku 25. Odluke.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kazniti će se
odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kazniti će se
fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj počinjen u
svezi s obavljanjem registrirane djelatnosti.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznom od 1.000,00 kuna kazniti će se fizička
osoba.
Članak 28.
Kaznom u iznosu od 2.000,00 kn kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako:
- ne provodi mjere minimalne razine obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta
povoljnim za uzgoj biljaka sukladno članku 5. ove Odluke,
- ne poduzima mjere suzbijanja organizama štetnih za bilje sukladno članku 7. ove
Odluke,
- ne gospodari biljnim ostatcima sukladno člancima 8. i 9. ove Odluke,
- ne provodi mjere zaštite od erozije sukladno članku 13. ove Odluke,
- ne uređuje i održava živicu i međe sukladno članku 16. ove Odluke,
- ne održava poljske putove sukladno člancima 17. ove Odluke,
- vrši neku od zabranjenih radnji u svezi poljskih putova iz članka 18. ove Odluke,
- ne sprječava zasjenjivanje susjednih čestica sukladno članku 20. ove Odluke,
- postupa suprotno mjerama zaštite od požara iz članka 21. ove Odluke,
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznom u iznosu od 700,00 kuna kazniti će se
odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kazniti će se
fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj počinjen u
svezi s obavljanjem registrirane djelatnosti.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznom od 500,00 kuna kazniti će se fizička osoba.
Članak 29.
Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta koji ne provedu agrotehničke
mjere iz članka 5., članka 6., članka 7., članka 8. i 9., te članka 13. ove Odluke, te mjere za
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina iz članaka 16. do 22. ove Odluke dužni su, pored
plaćanja kazne propisane odredbama članaka 27. i 28. ove Odluke, omogućiti ovlaštenim
osobama poduzimanje mjera i snositi troškove provođenja istih.
Članak 30.
Poljoprivredni redar može naplaćivati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, bez
prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde, sukladno zakonu i ovoj Odluci.
Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja,
izdat će mu se obvezni prekršajni nalog s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od osam
dana od dana uručenja, odnosno dostave, prekršajnog naloga.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 31.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi
i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Marčana ("Službene
novine Općine Marčana", broj 2/17.).

Članak 32.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Općine
Marčana“.
Klasa: 320-02/20-01/02
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Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti (“Službene novine Općine Marčana”, br. 2/07., 6/07.,
7/07., 7/.09. i 3/13.)

ODLUKA
O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI
Redakcijski pročišćeni tekst
I. Opće odredbe
Članak 1.
(1)Ovom se Odlukom za područje Općine Marčana određuje:
- radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupina “Restorani” i “Barovi”, koje
uključuje dozvoljeno produženje zakonski propisanog radnog vremena za te
ugostiteljske objekte,
- mjerila i kriteriji za određivanje ranijeg završetka radnog vremena pojedinih
ugostiteljskih objekata po službenoj dužnosti,
- kriteriji za drugačije iznimno određivanje radnog vremena za pojedine ugostiteljske
objekte iz skupina “Restorani” i “Barovi”,
- radno vrijeme za ugostiteljske objekte iz skupine “Objekti jednostavnih usluga”,
- lokacije naseljenih područja naselja,
- zabrana usluživanja alkoholnih pića u ugostiteljskim objektima u određenom
razdoblju tijekom dana,
- prostori na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom
vozilu, priključnom vozilu, šatoru, na klupama, kolicima i sličnim napravama
opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga,
- vanjski izgled ugostiteljskih objekata iz prethodnog podstavka koji pružaju
ugostiteljske,
- zabrana kampiranja izvan kampova,
- prostori, uvjeti te načini nuđenja i prodavanja ugostiteljskih usluga smještaja
iznajmljivača u domaćinstvima.
II. Radno vrijeme u ugostiteljstvu
Članak 2.
(1)Za ugostiteljske objekte iz skupine “Restorani” i “Barovi” određuje se sljedeće radno
vrijeme u kome mogu raditi:
u razdoblju od 1. lipnja do 31. kolovoza od 6,00 do 1,00 sata idućeg dana, osim
petkom i subotom kada mogu raditi do 2,00 sata idućeg dana,
u ostalim mjesecima od 6,00 do 24,00 sata, osim petkom i subotom kada mogu raditi
do 1,00 sat idućeg dana.
Članak 3.
(1)Općinski načelnik može po službenoj dužnosti za pojedine ugostiteljske objekte
rješenjem najduže za dva sata odrediti raniji završetak radnog vremena od radnog vremena
propisanog člankom 8. stavkom 1. podstavkom 2. i 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (u
daljnjem tekstu: Zakon), te radnog vremena određenog u članku 2. ove Odluke, a u skladu s
mjerilima iz stavka 2. i stavka 3. ovoga članka.
(2)Raniji završetak radnog vremena odredit će se pojedinim ugostiteljskim objektima u
sljedećim slučajevima:
u stambenim naseljima ako vlasnici stambenog prostora koji se koristi za stalno
stanovanje u zgradi u kojoj se nalazi ugostiteljski objekat ili stambenog prostora koji se koristi za

stalno stanovanje u susjednim zgradama do udaljenosti od 20 metara od vanjskog ruba
poslovnog prostora ugostiteljskog objekta,
iskažu svoje protivljenje radnom vremenu
ugostiteljskog objekta zbog narušavanja kvalitete stanovanja utemeljeno na valjanim razlozima,
učestalog narušavanja javnog reda i mira koje je vezano za ugostiteljski objekt ili
goste ugostiteljskog objekta, a prema pisanoj obavijesti policije,
ako je od strane sanitarne inspekcije dostavljen nalaz kojim je mjerenjem pod strane
ovlaštene pravne ili druge osobe utvrđeno prekoračenje najviše dopuštene razine buke za noć.
(3)U slučajevima iz podstavaka 2. i 3. prethodnog stavka Općinski načelnik će u prvom
navratu rješenjem odrediti raniji završetak radnog vremena u vremenskom trajanju od 1 do 6
mjeseci od dana donošenja rješenja, a u slučajevima ponovnog ponavljanja slučajeva iz
podstavaka 2. i 3. prethodnog stavka, određivanje ranijeg završetka radnog vremena od strane
Općinskog načelnika može biti bez vremenskog ograničenja.
Članak 4.
(1)Općinski načelnik može na pismeni zahtjev ugostitelja odrediti drugačije radno
vrijeme pojedinom ugostiteljskom objektu iz skupine ”Restorani” i “Barovi” od radnog vremena
određenog Zakonom i člankom 2. ove Odluke radi organiziranja prigodnih proslava.
(2)Odredbe stavka 1. ovog članka ne odnose se na ugostiteljske objekte iz članka 3. ove
Odluke kojima je određen raniji završetak radnog vremena.
(3)Pod prigodnom proslavom u smislu Zakona smatra se doček Nove godine, svadba,
maturalna zabava, te slična jednodnevna događanja.
(4)Drugačije radno vrijeme pojedinom ugostiteljskom objektu može se odrediti za
navedene i slične prigodne proslave iz prethodnog stavka isključivo u jednodnevnom trajanju.
(5)Radi odvijanja prigodnih manifestacija vezanih za proslavu “Filiplje”, “Petrove”,
“Rokove” i dr., ribarske i druge turističke fešte, dočeke na otvorenom u organizaciji ili pod
pokroviteljstvom Općine Marčana ili Turističke zajednice Općine Marčana, Općinski načelnik
može odrediti drugačije radno vrijeme ugostiteljskim objektima iz skupine “Restorani”, “Barovi”
i drugih ugostiteljskih objekata isključivo za trajanja navedenih manifestacija.
Članak 5.
(1)Ugostiteljski objekti iz skupine “Objekti jednostavnih usluga” mogu poslovati u
radnom vremenu od 7,00 do 24,00 sata.
(2)Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka Ugostiteljski objekti iz skupine “Objekti
jednostavnih usluga” koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja mogu poslovati od 7,00 do
2,00 sata idućeg dana.
Članak 6.
(1)Lokacije područja naselja u smislu odredbi članka 8. stavka 6. Zakona su sve one
lokacije na kojima se nalaze naseljene stambene građevine ili poslovne građevine u funkciji
unutar građevinskog područja naselja i naseljenih mjesta na području Općine Marčana,
uključivo i udaljenost od 500 metara od tih građevina.
(2)Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, u odnosu na ugostiteljske objekte iz
članka 8. stavka 1. podstavka 3. Zakona u kojima se noću iza 23,00 sata izvodi glazba, zabavni
ili artistički program izvan prostorija ugostiteljskog objekta koji, u smislu propisa o buci,
imitiraju buku iznad najviših dopuštenih razina buke imisije u otvorenom prostoru za zone
namijenjene samo stanovanju i boravku, lokacijama područja naselja u smislu odredbi članka 8.
stavka 6. Zakona smatraju se sve one lokacije na kojima se nalaze naseljene stambene građevine
ili poslovne građevine u funkciji unutar građevinskog područja naselja i naseljenih mjesta, te
građevinskih područja turističkih i stambeno – turističkih naselja na području Općine Marčana,
uključivo i udaljenost od 1000 metara od tih građevina.

III. Zabrana usluživanja alkoholnih pića u ugostiteljskim objektima
Članak 7.
(1)Na području Općine Marčana zabranjeno je
ugostiteljskim objektima u vremenu od 6,00 do 8,00 sati.

usluživanje alkoholnih pića u svim

IV. Prostori za smještaj određenih ugostiteljskih objekata te njihov vanjski izgled
Članak 8.
(1)Pod određenim ugostiteljskim objekatima u smislu ove Odluke razumjevaju se
ugostiteljski objekti iz članka 13. stavka 1. Zakona (ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru,
nepokretnom vozilu, priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama
opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga).
(2)Prostori na kojima se mogu pružati ugostiteljske usluge u ugostiteljskim objektima iz
stavka 1. ovog članka u građevinskim područjima ugostiteljsko – turističke namjene,
građevinskim područjima stambeno – turističke namjene, građevinskim područjima sportsko –
rekreacijske namjene te zonama sporta i rekreacije određuju se provedbenim planovima tih
područja.
(3)Iznimno od odredbi stavka 2. ovog članka određeni ugostiteljski objekti iz ovog
članka mogu poslovati na javnim površinama i van prostora iz stavka 2. ovog članka za vrijeme
trajanja manifestacija iz članka 4. stavka 5. ove Odluke na temelju valjanog odobrenja za
zauzimanje javne površine.
(4)Iznimno od odredbi stavka 2. ovog članka određeni ugostiteljski objekti iz ovog članka
mogu poslovati sezonski – od 01. svibnja do 30. rujna tekuće godine u zonama maritimne
rekreacije izvan građevinskih područja i izvan pojasa pomorskog dobra, a koje su zone određene
Prostornim planom uređenja Općine Marčana.
(5)Zemljište iz stavka 4. ovog članka za smještaj određenih ugostiteljskih objekata iz
ovog članka mora minimalno ispunjavati slijedeće uvjete:
- da ima osiguran uvjetan kolni pristup do javne ceste ili nerazvrstane ceste,
- da teren svojom prirodnom konfiguracijom u dovoljnom dijelu, bez izvođenja
građevinskih radova na izgradnji temelja i sličnih radova, omogućava smještaj
ugostiteljskih objekata iz ovog članka,
- da nije više od 100 metara (zračne linije) udaljeno od najbliže prirodne plaže,
- da na tom zemljištu nema bespravno izgrađenih ili postavljenih objekata,
- da je ugostitelj, ako sam nije vlasnik zemljišta, ovlašten od strane vlasnika
zemljišta da koristi to zemljište ili dio zemljišta za sezonsko obavljanje
ugostiteljske djelatnosti iz ovog članka.
(6)Ugostitelj koji obavlja djelatnost na zemljištu iz stavka 4. ovog članka mora prilikom
podnošenja prijedloga za utvrđivanje ispunjavnja uvjeta iz stavka 4. i 5. ovog članka, uz ostale
obveze utvrđene propisima, preuzeti i obvezu da cijelo vrijeme obavljanja djelatnosti zemljište
na kojem je smješten određeni ugostiteljski objekt iz ovog članka bude opremljeno s najmanje
jednim kemijskim WC-om i posudama za skupljanje otpada za potrebe korisnika ugostiteljskih
usluga, kao i da tijekom tog vremena osigura o svom trošku njihovo redovno i pravilno
održavanje, te redovno, pravilno i ovlašteno pražnjenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija i otpada.
(7)Ispunjavanje uvjeta iz stavka 5. i stavka 6. ovog članka utvrđuje Općinski načelnik
povodom prijedloga ugostitelja.

Članak 9.
(1)Vanjski izgled određenih ugostiteljskih objekata iz članka 8. stavka 1. ove Odluke
mora biti usklađen sa mediteranskim ambijentalnim obilježjima, bojama se mora uklapati u
okruženje u kojem se nalazi, te se na vanjski izgled mora raditi o tipiziranim i uredno
održavanim ugostiteljskim objektima.
V. Zabrana kampiranja izvan kampova
Članak 10.
(1)Na području Općine Marčana zabranjeno je kampiranje izvan kampova iz skupine
“Kampovi i ostali ugostiteljski objekti za smještaj”.
(2)Iznimno od stavka 1. ovoga članka za vrijeme održavanja sportskih, skautskih,
kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija dozvoljeno je organizirano kampiranje izvan
kampova na području Kavala na k.č.br. 2254/5, k.č.br. 2254/6, k.č.br. 2253/16, k.č.br. 2253/17,
k.č.br. 2253/70 i k.č.br. 2253/15, sve k.o. Krnica sukladno uvjetima iz ovoga članka.
(3)Prostor unutar zemljišta iz stavka 2. ovoga članka mora ispunjavati slijedeće uvijete:
- da ima osiguran uvjetan kolni pristup do javne ceste ili nerazvrstane ceste,
- da se manifestacija i kampiranje odvija na terenu koji to omogućava svojom
prirodnom konfiguracijom,
- da je opremljen dovoljnom količinom pitke vode,
- da je na njemu dovoljan broj odgovarajućih sanitarnih čvorova koje kampisti i
učesnici manifestcije mogu koristiti,
- da je osigirano prikupljanje i zbrinjavanje otpada,
- da je vlasnik zemljišta dao suglasnost da se određeni prostor koristi za održavanje
manifestacije i kampiranje.
(4)Pojedina manifestacija ne može trajati duže od 14 dana, a kampiranje može trajati od
jednog dana prije početka manifestacije do jednog dana po završetku manifestacije.
Ispunjavanje uvjeta iz stavka 2. do 4. ovoga članka za svaku pojedinačnu manifestaciju
zaključkom utvrđuje općinski načelnik.
VI. Prostori, uvjeti te načini nuđenja i prodavanja ugostiteljskih usluga smještaja
iznajmljivača u domaćinstvima
Članak 11.
(1)Iznajmljivač ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu može svoje usluge
smještaja nuditi i prodavati:
- neposredno korisnicima usluga (turistima) u svom objektu,
- posredno preko ovlaštenih posrednika (turističkih agencija i dr.) .
Članak 12.
(1)Neposredna prodaja u objektu ostvaruje se na način da zainteresirani korisnici usluga
(turisti) neposredno pristupe u objekt za smještaj u domaćinstvu iznajmljivača te sa istim
dogovore smještaj na i u određeno vrijeme. Iznajmljivač u svrhu privlačenja korisnika usluga
(turista) ima pravo postavljanja reklame na samom objektu u kojem nudi uslugu smještaja, kao i
najviše jedne reklame propisno postavljene uz prometnicu u naselju u kojem obavlja djelatnost.
Iznajmljivač ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu ima pravo u cilju privlačenja gostiju
koristiti pisane i elektronske medije, internet i sve druge dopuštene načine oglašavanja.

VII. Prijelazne i završne odredbe
Članak 13.
(1)Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ugostiteljskoj
djelatnosti (“Službene novine Grada Pule”, broj 3/96 i 3A/97 i “Službene novine Općine
Marčana”, br. 2/2003)
Članak 14.
(1)Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama
Općine Marčana”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE IZ ODLUKE O
DOPUNAMA ODLUKE O
UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI IZ “SLUŽBENIH NOVINA OPĆINE MARČANA”, BR. 6/07.
Članak 3.

(1)Do donošenja Prostornog plana uređenja Općine Marčana zonama maritimne
rekreacije iz članka 8. stavka 4. ove Odluke smatrat će se obalno područje do 150 metara
(zračne linije) udaljeno od obalne crte, koje se nalazi uz uvale i zaljeve Kalavojna, Jalinica,
Jarovica, Kaval, Santameža, Vinjola i Valkavran.
Članak 4.
(1)Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenim novinama Općine Marčana”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAVRŠNA ODREDBA IZ ODLUKE O
IZMJENAMA ODLUKE O UGOSTITELJSKOJ
DJELATNOSTI IZ “SLUŽBENIH NOVINA OPĆINE MARČANA”, BR. 7/07.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine
Marčana”.
ZAVRŠNA ODREDBA IZ ODLUKE O
IZMJENAMA ODLUKE O UGOSTITELJSKOJ
DJELATNOSTI IZ “SLUŽBENIH NOVINA OPĆINE MARČANA”, BR. 7/09.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine
Marčana”.

ZAVRŠNA ODREDBA IZ ODLUKE O
DOPUNAMA
ODLUKE O UGOSTITELJSKOJ
DJELATNOSTI IZ “SLUŽBENIH NOVINA OPĆINE MARČANA”, BR. 3/13.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Općine
Marčana”.

Odluka o socijalnoj skrbi ( “Službene novine Općine Marčana” br. 1/99., 4/99., 1/06., 2/07.,
7/08., 10/08., 7/09., 9/12., 12/14., 15/17. i 15/18.)

ODLUKA
o socijalnoj skrbi
Redakcijski pročišćen tekst
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se vrste pomoći koje Općina Marčana osigurava u oblasti
socijalne skrbi, te propisuju uvjeti i način njihova ostvarivanja.
Na ostvarivanje prava iz ove Odluke primjenjuju se načela socijalne skrbi iz Zakona o
socijalnoj skrbi.
Članak 2.
Izrazi upotrijebljeni u ovoj Odluci imaju isto značenje kao i izrazi upotrijebljeni u
Zakonu o socijalnoj skrbi i drugim propisima, osim kada je ovom Odlukom drukčije određeno.
Članak 3.
Korisnici pomoći za podmirenje troškova stanovanja mogu biti hrvatski državljani te
stranci i osobe bez državljanstva koji imaju prebivalište, odnosno stalni boravak na području
Općine Marčana.
Korisnici ostalih oblika pomoći iz ove Odluke mogu biti hrvatski državljani te stranci i
osobe bez državljanstva koji imaju prebivalište, odnosno stalni boravak na području Općine
Marčana najmanje godinu dana neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarenje prava.
Članak 4.
Prava utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Općine Marčana ako je
zakonom ili drugim propisom donesenim na temelju zakona određeno da se ta prava ostvaruju
prvenstveno na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.
Prava utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu, niti nasljeđivati.
Članak 4.a
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose
se jednako na muški i ženski rod.
II VRSTE POMOĆI I UVJETI ZA NJIHOVO OSTVARIVANJE
1.Podmirenje obroka učenika osnovnih škola i produženog boravka
Članak 5.
Pravo na potpuno podmirenje troškova obroka učenika osnovnih škola imaju:
- djeca korisnika zajamčene minimalne naknade,
- djeca smještena u udomiteljsku obitelj,
- djeca samohranih roditelja čiji prihodi ne prelaze 1.300,00 kuna mjesečno po članu
obitelji, ako nemaju u vlasništvu nekretnine koje su prema ovoj Odluci zapreka za
ostvarivanje prava iz ove Odluke,
- djeca poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja ( u daljnjem tekstu:
poginuli hrvatski branitelji),

djeca HRVI Domovinskog rata s oštećenjem organizma od 100% I. i II. skupine ( u
daljnjem tekstu: HRVI I. i II. skupine),
- djeca korisnika doplatka za djecu u prvoj cenzusnoj grupi (ukupni dohodak po članu
kućanstva korisnika mjesečno ne prelazi 16,33% proračunske osnovice u smislu propisa o
doplatku za djecu).
Pravo na podmirenje 50% troškova obroka učenika osnovnih škola imaju:
- djeca korisnika doplatka za djecu u drugoj cenzusnoj grupi (ukupni dohodak po članu
kućanstva korisnika mjesečno iznosi između 16,34 i 33,66% proračunske osnovice u
smislu propisa o doplatku za djecu),
- djeca samohranih roditelja čiji prihodi ne prelaze 1.800,00 kuna mjesečno po članu
obitelji ako nemaju u vlasništvu nekretnine koje su prema ovoj Odluci zapreka za
ostvarivanje prava iz ove Odluke.
Pravo na podmirenje 40% troškova obroka učenika osnovnih škola imaju djeca korisnika
doplatka za djecu u trećoj cenzusnoj grupi (ukupni dohodak po članu kućanstva korisnika
mjesečno iznosi između 33,67 i 70% proračunske osnovice u smislu propisa o doplatku za
djecu).
Odredbe stavka 1. do 3. ovoga članka primjenjuju se po istim uvjetima i na potpuno odnosno
djelomično podmirenje troškova produženog boravka učenika u osnovnim školama.
-

Članak 6.
Troškovi iz članka 5. ove Odluke podmiruju se neposredno osnovnoj školi koja
organizira pripremu obroka za učenike, odnosno koja organizira produženi boravak učenika.
2.Podmirenje troškova djece u ustanovama za predškolski odgoj
Članak 7.
Na podmirenje troškova djece u predškolskim ustanovama, koje su inače dužni snositi
roditelji, odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 5. ove Odluke.
Članak 8.
Troškovi iz članka 6. ove Odluke neposredno se podmiruju ustanovi predškolskog odgoja
koja organizira i provodi program predškolskog odgoja za dijete korisnika koji ostvaruje pravo iz
tog članka.
3.Pomoći samcima i obiteljima
a)Podmirenje troškova stanovanja
Članak 9.
Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke 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 rješenjem Jedinstvenog upravnog
odjela korisniku zajamčene minimalne naknade u visini od 50% iznosa zajamčene minimalne
naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu sukladno propisima o socijalnoj skrbi.
Iznimno od stavka 2. ovoga članka, naknada za troškove stanovanja odobrit će se u visini
višoj od one određene u prethodnoj stavku, do 100% iznosa zajamčene minimalne naknade
priznate samcu, odnosno kućanstvu sukladno propisima o socijalnoj skrbi kada se po mišljenju
centra za socijalnu skrb samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja.

Ukoliko Općina Marčana snosi troškove najamnine za stan neposredno najmodavcu,
naknada za ostale troškove stanovanja može se priznati u iznosu od najviše 250,00 kuna
mjesečno.
Članak. 10.
U posebno opravdanim slučajevima općinski načelnik može odobriti podmirenje
troškova stanovanja i iznad iznosa određenog sukladno članku 9. ove Odluke, te odobriti
jednokratno podmirenje troškova stanovanja i drugim korisnicima, ovisno o opravdanosti
potrebe i iznosa kojim se potreba može podmiriti.
Članak 11.
Naknada za troškove stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način
da Općina Marčana djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj
osobi koja je izvršila uslugu.
b)Pomoć za nabavu udžbenika učenika osnovnih i srednjih škola
Članak 12.
Pravo na novčanu pomoć za nabavu potrebnih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih
sredstava za obvezne nastavne predmete za određeni razred (u daljnjem tekstu: udžbenici) osnovnih i
srednjih škola imaju roditelji učenika ako nemaju u vlasništvu nekretnine koje su prema ovoj
Odluci zapreka za ostvarivanje prava iz ove Odluke, te ako ispunjavaju slijedeće uvjete :
- koji ispunjavaju uvjete iz članka 5. stavka 1. ove Odluke, osim korisnika zajamčene
minimalne naknade - u iznosu od 800,00 kuna po učeniku,
- koji ispunjavaju uvjete iz članka 5. stavka 2. ove Odluke u iznosu od 600,00 kuna po
učeniku ,
- koji ispunjavaju uvjete iz članka 5. stavka 3. ove Odluke u iznosu od 400,00 kuna po
učeniku .
Novčana pomoć iz stavka 1. ovoga članka po pojedinom učeniku ne može biti viša od
troškova nabave udžbenika prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih
nastavnih sredstava za obvezne nastavne predmete za određeni razred koje je objavilo
Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Katalog).
Korisnici zajamčene minimalne naknade koji iz sredstava državnog proračuna ostvare
pravo na sufinanciranje potrebnih udžbenika u obliku novčane naknade u visini 50% od ukupnog iznosa
cijene s Konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za svaku
pojedinu školu, a prema odabiru iz Kataloga, imaju pravo na sufinanciranje preostalih 50% ukupnog
iznosa cijene s te Konačne liste iz sredstava Općine Marčana.
Ako korisnici iz stavka 1. ovoga članka ostvare potporu za financiranje ili sufinanciranje nabavke
potrebnih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za obvezne nastavne predmete za
određeni razred iz drugih izvora, pravo na novčanu pomoć iz ovoga članka umanjuje se za vrijednost te
potpore.
Zahtjev za novčanu pomoć za ostvarenje prava iz ovog članka može se podnijeti najranije u
kolovozu za slijedeću školsku godinu, a najkasnije do kraja veljače u školskoj godini na koju se odnosi
nabava udžbenika.

c)Jednokratna pomoć
Članak 13.
Jednokratna pomoć može se odobriti samcu ili obitelji koji, zbog trenutačnih okolnosti
(bolesti ili smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda ili drugih nevolja), prema ocjeni tijela
koje o tome odlučuje, nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne
potrebe.

Članak 14.
Jednokratna pomoć odobrava se u novcu ili u naravi.
Jednokratna pomoć može se, u pravilu, odobriti samo jednom u kalendarskoj godini.
Jednokratna pomoć može se odobriti do iznosa koji podmiruje potrebu.
Prilikom odlučivanja o odobravanju jednokratne pomoći u svoti preko 1.000,00 kuna,
prethodno se utvrđuje da li je zbog istih okolnosti i u kojoj visini odobrena jednokratna pomoć
od strane centra za socijalnu skrb.
Članak 14.a
Za svako novorođeno dijete roditeljima koji imaju prebivalište na području Općine
Marčana pripada jednokratna novčana pomoć u iznosu od 2.500,00 kuna.
Pravo iz stavka 1. ovog članka ostvaruje se temeljem zahtjeva roditelja podnijetog
najkasnije u roku od šest mjeseci od dana rođenja djeteta.
Članak 15.
Jednom godišnje, povodom Božićnih blagdana Općinski načelnik dodjeljuje jednokratnu
novčanu pomoć u pojedinačnoj visini do 300,00 kuna:
- korisnicima zajamčene minimalne naknade,
- korisnicima osobne invalidnine,
- korisnicima smještaja u dom socijalne skrbi,
- korisnicima doplatka za pomoć i njegu,
-korisnicima naknade do zaposlenja,
- roditeljima njegovateljima i njegovateljima u smislu propisa o socijalnoj skrbi.
Korisnici iz stavka 1. ovog članka mogu ostvariti pravo na jednokratnu pomoć samo po
jednoj od osnova iz tog stavka.
Točan pojedinačni iznos jednokratne pomoći određuje Općinski načelnik ovisno o visini
planiranih sredstava u proračunu i broju korisnika jednokratne pomoći.
Jednokratna novčana pomoć iz stavka 1. ovog članka dodjeljuje se bez podnošenja
zahtjeva, na temelju podataka iz službene evidencije koju vodi nadležni centar za socijalnu skrb.
Članak 15.a
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć povodom Božićnih blagdana u iznosu od 300,00
kuna imaju osobe starije od 65 godina, umirovljenici mlađi od 65 godina i osobe potpuno
nesposobne za rad (osim djece) i nezaposlene osobe uredno prijavljene kod nadležnog zavoda za
zapošljavanje koji podnesu zahtjev za ostvarivanje tog prava ako su im ukupni mjesečni prihodi
po članu obitelji niži od 2.000,00 kuna odnosno kod samaca, ako su niži od 2.500,00 kuna, te
ako nemaju u vlasništvu nekretnine koje su prema ovoj Odluci zapreka za ostvarivanje prava iz
ove Odluke.
Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se u razdoblju od 15. studenog do 20. prosinca
tekuće godine, a ukupni mjesečni prihod utvrđuje se za listopad te godine.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć iz ovog članka nemaju osobe koje ostvaruju pravo
na jednokratnu novčanu pomoć prema odredbama članka 15. ove Odluke.
d)Podmirenje pogrebnih troškova
Članak 16.
Podmirenje najnužnijih pogrebnih troškova u cijelosti ili djelomično odobrit će se za
osobe za koje te troškove nije dužan snositi centar za socijalnu skrb, ako su ispunjeni slijedeći
uvjeti:
- da iza umrlog nisu ostala sredstva za podmirenje tih troškova,

-

da ne postoje nasljednici odnosno druge osobe koje bi morale i mogle snositi te
troškove.

e) Ostali oblici pomoći
Članak 17.
S osobama koje ostvaruju ili mogu ostvariti prava po ovoj Odluci, a koja su vezana uz
imovinski cenzus, može se sklopiti ugovor o doživotnom uzdržavanju, ukoliko raspolažu
određenom imovinom.
Ugovor iz stavka 1. ovog članka može se sklopiti i s drugim osobama ukoliko to, po
ocjeni tijela koje o tome odlučuje, zahtijevaju životne okolnosti u kojima se ta osoba našla.
Visina davanja za uzdržavanje ponudit će se prema vrijednosti imovine, očekivanom
trajanju uzdržavanja i drugim, u prvom redu, ekonomskim okolnostima.
Općinski načelnik može u opravdanim slučajevima, kada samac ili obitelj nisu u
mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe, odobriti tom
samcu i obitelji i druge vidove pomoći u određenom vremenu, a do razine koja je
potrebna za zadovoljenje tih potreba.
Članak 18.
Samcu ili obitelji mogu se, u posebno opravdanim slučajevima, po ocjeni tijela koje o
tome odlučuje, odobriti i drugi oblici pomoći za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba,
ukoliko za tu svrhu ima slobodnih novčanih sredstava (hospitalizacija psihijatarskih bolesnika u
vremenu koje prelazi zdravstveni standard, namjenski zajam i dr.).
4.Materijalna zaštita sudionika Drugog svjetskog rata i članova njihovih obitelji
Članak 19.
Na novčanu pomoć u svoti od 600,00 kuna, ukoliko im prihod po članu domaćinstva ne
prelazi 1.000,00 kuna mjesečno, te ako nemaju u vlasništvu nekretnine koje su prema ovoj
Odluci zapreka za ostvarivanje prava iz ove Odluke imaju mjesečno pravo:
sudionici Drugog svjetskog rata,
civilni invalidi Drugog svjetskog rata,
osobe koje su u razdoblju do 1941. godine svojim aktivnim domoljubnim radom
zaslužile da se društvo o njima brine,
udovice palih i umrlih sudionika Drugog svjetskog rata,
djeca palih i umrlih sudionika Drugog svjetskog rata nesposobna za privređivanje.
Osobe iz stavka 1. ovog članka kojima prihodi po članu domaćinstva prelaze 1.500,00
kuna, ali ne prelaze 2.500,00 kuna mjesečno, te ako nemaju u vlasništvu nekretnine koje su
prema ovoj Odluci zapreka za ostvarivanje prava iz ove Odluke imaju pravo na novčanu pomoć
u svoti od 300,00 kuna mjesečno.
Korisnik prava iz ovog članka ne može istodobno ostvarivati pravo na naknadu za
troškove stanovanja iz članka 9. ove Odluke.
5.Materijalna zaštita hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
Članak 20.
Na novčanu pomoć u svoti od 600,00 kuna, ukoliko im prihod po članu domaćinstva ne
prelazi 1.000,00 kuna mjesečno, te ako nemaju u vlasništvu nekretnine koje su prema ovoj
Odluci zapreka za ostvarivanje prava iz ove Odluke imaju mjesečno pravo hrvatski branitelji iz
Domovinskog rata koji su obrani suvereniteta Republike Hrvatske proveli najmanje tri mjeseca,
te članovi njihovih obitelji.

Osobe iz stavka 1. ovog članka kojima prihodi po članu domaćinstva prelaze 1.500,00
kuna, ali ne prelaze 2.500,00 kuna mjesečno, te ako nemaju u vlasništvu nekretnine koje su
prema ovoj Odluci zapreka za ostvarivanje prava iz ove Odluke imaju pravo na novčanu pomoć
u svoti od 300,00 kuna mjesečno.
Korisnik prava iz ovog članka ne može istodobno ostvarivati pravo na naknadu za
troškove stanovanja iz članka 9. ove Odluke.
Status hrvatskog branitelja i trajanje vremena koje je provedeno u obrani suvereniteta
Republike Hrvatske utvrđuje se temeljem uvjerenja nadležnog tijela, a status člana obitelji
hrvatskog branitelja primjenom propisa o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i
članova njihovih obitelji.
6.Podmirenje troškova javnog prijevoza
Članak 21.
Pravo na podmirenje troškova prijevoza od mjesta prebivališta do Grada Pule u visini
razlike između cijene mjesečne pretplatne karte i dijela cijene te pretplatne karte koju
podmiruje Istarska županija, imaju učenici srednjih škola, ukoliko koriste prijevoz prijevoznika s
kojim Općina Marčana ima sklopljen ugovor o subvencioniranju prijevoza i udovoljavaju
jednom od slijedećih uvjeta:
- djeca korisnika zajamčene minimalne naknade,
- djeca smještena u udomiteljsku obitelj,
- djeca korisnika doplatka za djecu,
- djeca poginulih hrvatskih branitelja,
- djeca HRVI I. ili II. skupine,
- djeca roditelja čiji prihodi ne prelaze 2.000,00 kuna mjesečno po članu obitelji, ako
nemaju u vlasništvu nekretnine koje su prema ovoj Odluci zapreka za ostvarivanje prava
iz ove Odluke, a imaju u vlasništvu nekretnine u količini zapreka za ostvarivanje tog
prava.
Pravo na podmirenje troškova prijevoza od mjesta prebivališta do Grada Pule u visini
mjesečne pretplatne karte imaju studenti ukoliko koriste prijevoz prijevoznika s kojim Općina
Marčana ima sklopljen ugovor o subvencioniranju prijevoza i udovoljavaju jednom od slijedećih
uvjeta:
- djeca korisnika zajamčene minimalne naknade,
- djeca smještena u udomiteljsku obitelj,
- djeca poginulih hrvatskih branitelja,
- djeca HRVI I. ili II. skupine.
Pravo na podmirenje troškova prijevoza od mjesta prebivališta do Grada Pule u visini
80% mjesečne pretplatne karte imaju studenti ukoliko koriste prijevoz prijevoznika s kojim
Općina Marčana ima sklopljen ugovor o subvencioniranju prijevoza i udovoljavaju jednom od
slijedećih uvjeta:
- djeca korisnika doplatka za djecu,
- djeca roditelja čiji prihodi ne prelaze 2.000,00 kuna mjesečno po članu obitelji, ako
nemaju u vlasništvu nekretnine koje su prema ovoj Odluci zapreka za ostvarivanje prava
iz ove Odluke.
Pravo na podmirenje troškova prijevoza od mjesta prebivališta do Grada Pule u visini
50% mjesečne pretplatne karte imaju svi ostali studenti koji ne ispunjavaju uvjete iz stavka 2. i 3.
ovoga članka ukoliko koriste prijevoz prijevoznika s kojim Općina Marčana ima sklopljen
ugovor o subvencioniranju prijevoza.

Članak 21.a
Pravo na podmirenje troškova prijevoza od mjesta prebivališta do Grada Pule u visini
mjesečne pretplatne karte imaju stanovnici Općine Marčana koji nisu u radnom odnosu i pravo
na naknadu troškova prijevoza ne ostvaruju po drugoj osnovi ukoliko koriste prijevoz
prijevoznika s kojim Općina Marčana ima sklopljen ugovor o subvencioniranju prijevoza i
udovoljavaju jednom od slijedećih uvjeta:
- korisnici zajamčene minimalne naknade,
- članovi obitelji poginulih hrvatskih branitelja,
- HRVI I. i II. skupine,
- mentalno – retardirane osobe s umjerenom i težom mentalnom retardacijom, i to za
sebe i pratioca, ukoliko je isti potreban,
- slijepe osobe, i to za sebe i pratioca,
- gluhe osobe,
- osobe oboljele od cerebralne i dječje paralize,
- osobe oboljele od multiple skleroze,
- dijalizirani i trasplantirani bubrežni bolesnici,
- osobe s najmanje 70% tjelesnog oštećenja donjih ekstremiteta za sebe, a osobe kod kojih
je to oštećenje najmanje 80%, i za pratioca,
- osobe starije od 65 godina, umirovljenici mlađi od 65 godina, osobe potpuno nesposobne
za rad (osim djece) i nezaposlene osobe uredno prijavljene kod nadležnog zavoda za
zapošljavanje čiji ukupni mjesečni prihodi po članu obitelji niži od 2.000,00 kuna,
odnosno kod samaca, ako su niži od 2.500,00 kuna, te ako nemaju u vlasništvu
nekretnine koje su prema ovoj Odluci zapreka za ostvarivanje prava iz ove Odluke.
Članak 22.
Troškovi iz članka 21. i 21.a ove Odluke podmiruju se neposredno javnom prijevozniku
s kojim Općina Marčana ima sklopljen ugovor o subvencioniranju prijevoza.“
7.Potpore studentima
Članak 23.
Odobravanje potpora studentima vrši se sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.
8.Oslobađanje plaćanja komunalne naknade
Članak 24.
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade vrši se sukladno posebnoj odluci Općinskog
vijeća.
III. OSTALE ODREDBE
Članak 25.
Prihodi po članu obitelji odnosno domaćinstva, koji su uvjet za ostvarivanje pojedinih
prava, utvrđuju se za mjesečno razdoblje koje prethodi podnošenju zahtjeva za ostvarivanje
prava, i to:
ako je zahtjev podnijet u vremenu između 20-og i zadnjeg dana u mjesecu,
utvrđuju se prihodi za prethodni mjesec u odnosu na mjesec u kojem je zahtjev podnijet,
ako je zahtjev podnijet u vremenu između prvog i 19-og dana u mjesecu,
utvrđuju se prihodi za pretprošli mjesec u odnosu na mjesec u kojem je zahtjev podnijet.

Članak 25.a.
Vlasništvo nekretnina zapreka je za ostvarivanje prava iz ove Odluke u slučajevima kada
je to ovom Odlukom određeno:
ako samac ima u vlasništvu više od 2000 m2 neizgrađenog građevinskog
zemljišta ili više od 2 ha poljoprivrednog zemljišta, šume ili šumskog zemljišta,
ako članovi dvočlane obitelj zajedno imaju u vlasništvu više od 2500 m2
neizgrađenog građevinskog zemljišta ili više od 2,5 ha poljoprivrednog zemljišta, šume
ili šumskog zemljišta,
ako članovi obitelji sa tri ili više člana zajedno imaju u vlasništvu više od 3000
m2 neizgrađenog građevinskog zemljišta ili više od 3 ha poljoprivrednog zemljišta,
šume ili šumskog zemljišta,
ako samac ili neki od članova obitelji osim kuće ili stana koje koriste za
stanovanje imaju u vlasništvu ili suvlasništvu drugu stambenu ili poslovnu zgradu ili
kuću za odmor ili stan kao posebni dio zgrade.
Neizgrađenim građevinskim zemljištem iz stavka 1. ovog članka smatra se i dio okućnice
stambene zgrade koji prelazi 2000 m2.
U slučaju kada su osobe iz stavka 1. podstavka 1.,. 2. i 3. ovog članka suvlasnici nekretnina,
površina zemljišta u njihovom vlasništvu utvrđuje se razmjerno veličini njihovog suvlasničkog
dijela.
Članak 26.
Kod ostvarivanja prava iz ove Odluke na utvrđivanje prihoda, na odgovarajući se način
primjenjuju odredbe zakona o socijalnoj skrbi o utvrđivanju prihoda kod ostvarivanja prava na
zajamčenu minimalnu naknadu.
Članak 27.
Prava utvrđena pojedinačnim aktom na temelju ove Odluke nisu trajna, te mogu prestati
ili se umanjiti po stupanju na snagu izmjena odnosno dopuna ove Odluke.
Korisnik prava iz ove Odluke dužan je u roku od osam dana prijaviti Jedinstvenom
upravnom odjelu promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava kojeg ostvaruje temeljem ove
Odluke, i to od dana kada je saznao ili je morao znati za tu promjenu.
Članak 27.a
Korisnik koji je na temelju rješenja tijela Općine Marčana ostvario primanje sukladno
ovoj Odluci, dužan je nadoknaditi štetu ako je:
- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je znao ili morao znati da su
neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario primanje na koje
nije imao pravo ili ga je ostvario u većem opsegu nego što mu pripada,
- primanje ostvario zbog toga što nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg
prava, a znao je ili je morao znati za tu promjenu.
IV NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA
Članak 28.
U rješavanju o pravima utvrđenim ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Zakona o
općem upravnom postupku.
Članak 29.
Postupak za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom pokreće se,u pravilu, na
temelju zahtjeva stranke.

Kad je postupak pokrenut na temelju zahtjeva stranke, prava, kod kojih se to ne protivi
njihovoj prirodi, priznaju se od prvog dana mjeseca u kojem je zahtjev podnijet.
Članak 30.
O zahtjevima za ostvarivanje prava iz članka 10., članka 15., članka 16., članka 17., i
članka 18. ove Odluke rješava Općinski načelnik.
O ostalim pravima rješava Jedinstveni upravni odjel Općine Marčana.
Članak 31.
Korisnik prava iz ove Odluke dužan je Općini Marčana prijaviti svaku promjenu koja
utječe na daljnje korištenje ili na visinu prava odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana
nastanka promjene.
Na osnovi prijave korisnika zajamčene minimalne naknade ili na osnovi podataka
pribavljenih po službenoj dužnosti, nadležno tijelo Općine Marčana donijet će novu pojedinačnu
odluku samo ako to zahtijevaju promijenjene okolnosti o kojima ovisi priznavanje i visina
pojedinog prava iz ove Odluke.
Ako korisnik nakon promijenjenih okolnosti i nadalje ispunjava uvjete za korištenje
pojedinog prava ali u manjem ili većem opsegu od već priznatog prava, pravo u izmijenjenom
iznosu priznaje se danom nastanka promijenjenih okolnosti.
Ako zbog promijenjenih okolnosti korisnik ne ispunjava uvjete za daljnje korištenje
pojedinog prava iz ove Odluke, pravo se ukida danom nastanka promijenjenih okolnosti.
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 32.
Obveznici plaćanja komunalne naknade koji podnesu zahtjev za oslobađanje plaćanja
naknade, te ispunjavaju propisane uvjete za potpuno ili djelomično oslobađanje njezina plaćanja,
istim će se rješenjem potpuno ili djelomično osloboditi i obveze plaćanja dotadašnjeg
eventualnog duga na ime komunalne naknade.
Članak 33.
Postupci ostvarivanja prava i oblika socijalne skrbi započeti prije stupanja na snagu ove
Odluke , dovršit će se prema odredbama ove Odluke.
Svi postojeći korisnici prava po osnovi socijalne skrbi, osim studenata koji primaju
potpore, pozvat će se da u roku od dva mjeseca od stupanja na snagu ove Odluke podnesu
zahtjev za ostvarivanje prava po ovoj Odluci, s dokazima o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje
prava.
Osobama iz prethodnog stavka koje u danom roku ne podnesu zahtjev ili podnesu
zahtjev , ali se utvrdi da ne ispunjavaju uvjete, postojeća prava po osnovi socijalne skrbi prestaju
sa 30. lipnja 1999. godine.
Članak 34.
Danom početka primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o dopunskoj materijalnoj
zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, učesnika rata i članova njihovih obitelji (“Službene novine
Grada Pule”, br. 2A/95).
Članak 35.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenim novinama Općine Marčana”, a
primjenjuje se počev od 1. travnja 1999. godine.

_____________________________________________________________________
PROVEDBENE ODREDBE IZ ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE SOCIJALNOJ
SKRBI IZ “SLUŽBENIH NOVINA OPĆINE MARČANA”, BR. 4/99.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenim novinama Općine Marčana”, a
primjenjuje se počev od 1. siječnja 2000. godine, osim u dijelu koji se odnosi na članak 4. ove
Odluke.
_____________________________________________________________________
PROVEDBENE ODREDBE IZ ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE SOCIJALNOJ
SKRBI IZ “SLUŽBENIH NOVINA OPĆINE MARČANA”, BR. 1/06.

Članak 17.
Postupci ostvarivanja prava i oblika socijalne skrbi započeti prije stupanja na snagu ove
Odluke, dovršit će se prema odredbama ove Odluke.
Postojeća prava korisnika po osnovi socijalne skrbi kod kojih su ovom Odlukom
izmijenjeni uvjeti za ostvarivanje prava ili je pak izmijenjen sadržaja prava prestaju sa 30.
travnja 2006. godine.
Postojeći korisnici prava po osnovi socijalne skrbi iz stavka 2. ovog članka obavijestit će
se o ovoj Odluci u roku od 8 dana od stupanja ove Odluke na snagu, te pozvati da podnesu
zahtjev za ostvarivanje prava po ovoj Odluci, s dokazima o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje
prava.
Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine
Marčana”.
_____________________________________________________________________
PROVEDBENE ODREDBE IZ ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE SOCIJALNOJ
SKRBI IZ “SLUŽBENIH NOVINA OPĆINE MARČANA”, BR. 2/07.

Članak 9.
Postupci ostvarivanja prava i oblika socijalne skrbi započeti prije stupanja na snagu ove
Odluke, dovršit će se prema odredbama ove Odluke.
Roditelji djece iz članka 14.a Odluke, koji u trenutku stupanja na snagu ove Odluke
ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za nabavu opreme za novorođenče iz
tog članka, a kojima rok za podnošenje zahtjeva ističe prije isteka 60 dana od dana stupanja na
snagu ove Odluke, mogu svoj zahtjev za ostvarivanje navedenog prava, iznimno od odredbi
članka 14.a Odluke, podnijeti u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine
Marčana”.
_____________________________________________________________________
ZAVRŠNA ODREDBA IZ ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE SOCIJALNOJ
SKRBI IZ “SLUŽBENIH NOVINA OPĆINE MARČANA BR. 7/08.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenim novinama Općine Marčana”.

_____________________________________________________________________
ZAVRŠNA ODREDBA IZ ODLUKE O IZMJENI ODLUKE SOCIJALNOJ SKRBI IZ “SLUŽBENIH
NOVINA OPĆINE MARČANA”, BR. 10/08.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenim novinama Općine Marčana”.
___________________________________________________________________________________

ZAVRŠNA ODREDBA IZ ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE
“SLUŽBENIH NOVINA OPĆINE MARČANA”, BR. 7/09.

SOCIJALNOJ SKRBI IZ

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine
Marčana”.
___________________________________________________________________________________

ZAVRŠNA ODREDBA IZ ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE
“SLUŽBENIH NOVINA OPĆINE MARČANA”, BR. 9/12.

SOCIJALNOJ SKRBI IZ

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana danom objave u “Službenim novinama
Općine Marčana”.
___________________________________________________________________________________

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE IZ ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
SOCIJALNOJ SKRBI IZ “SLUŽBENIH NOVINA OPĆINE MARČANA”, BR. 12/14.

Članak 12.
Ovlašćuje se Odbor za Statut, Poslovnik i druge opće akte Općinskog vijeća da utvrdi i
izda pročišćeni tekst Statuta Općine Marčana.
Članak 13.
Postupci ostvarivanja prava i oblika socijalne skrbi započeti prije stupanja na snagu ove
Odluke, dovršit će se prema odredbama ove Odluke.
Jedinstveni upravni odjel Općine Marčana po službenoj dužnosti provest će postupak
revizije i uskladiti prava postojećih korisnika s odredbama ove Odluke u roku od 60 dana od
stupanja na snagu ove Odluke.
Iznimno od odredbi stavka 2. ovoga članka postupak utvrđivanja prava na naknadu za
troškove stanovanja i prestanka prava na stalnu novčanu pomoć provest će se u roku do 15 dana
od stupanja na snagu ove Odluke s primjenom od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 14.
Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Općine Marčana”, a stupa na snagu
01. siječnja 2015. godine.
_____________________________________________________________________________
ZAVRŠNA ODREDBA IZ ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE SOCIJALNOJ
SKRBI IZ “SLUŽBENIH NOVINA OPĆINE MARČANA”, BR. 15/17.

Članak 9.
Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Općine Marčana”, a stupa na snagu 01.
siječnja 2018. godine.

_____________________________________________________________________________________________

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE IZ ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE SOCIJALNOJ
SKRBI IZ “SLUŽBENIH NOVINA OPĆINE MARČANA”, BR. 15/18.
Članak 3.
Ova Odluka primjenjuje se počevši od školske 2019/2020 godine.
Članak 4.
Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Općine Marčana”, a stupa na snagu 01.
siječnja 2019. godine.

Odluka o kriterijima i postupku javnog poziva za sufinanciranje kamate stambenih kredita
namijenjenih rješavanju stambenog pitanja na području Općine Marčana ( “Službene
novine Općine Marčana” br. 5/21.)
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" broj 33/01, 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15., 123/17, 98/19. i 144/20.) i članka 36. Statuta Općine
Marčana (“Službene novine Općine Marčana 7/09., 2/13. i 4/13 – pročišćeni tekst i 3/21.)
Općinsko vijeće Općine Marčana na sjednici održanoj 13. travnja 2021. godine, donijelo je

ODLUKU
o kriterijima i postupku javnog poziva za sufinanciranje kamate stambenih
kredita namijenjenih rješavanju stambenog pitanja na području Općine
Marčana
I.UVODNE ODREDBE
Članak 1.
(1)Ovom Odlukom uređuju se kriteriji i postupak sufinanciranja kamate stambenih
kredita namijenjenih rješavanju stambenog pitanja na području Općine Marčana u svrhu
poticanja smanjenja iseljavanja mladih obitelji i pomoći građanima u rješavanju njihova
stambenog pitanja.
(2)Pod rješavanju stambenog pitanja smatra se kupnja stana ili kuće odnosno gradnja
kuće radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja, kao i kombinacija navedenih aktivnosti
usmjerenih na rješavanje stambenog pitanja (napr. kupnja kuće i njezina rekonstrukcija,
rekonstrukcija postojeće kuće koja je neuvjetna za stanovanje, prenamjena i rekonstrukcija
postojeće zgrade nestambene namjene u obiteljsku kuću i sl.) .
Članak 2.
(1)Pravo na sufinanciranje kamate stambenih kredita mogu ostvariti osobe koje u vrijeme
podnošenja zahtjeva po javnom pozivu nisu starije od 40 godina, koje zajedno s članovima
domaćinstva, po prvi put rješavaju stambeno pitanje, koji prebivaju na području Općine Marčana
najmanje 5 godina od dana podnošenja zahtjeva za sufinanciranje te kojima je odobren stambeni
kredit od strane kreditne institucije.
(2)Smatra se da podnositelj zahtjeva i članovi njegova domaćinstva nemaju riješeno
stambeno pitanje ako on ili njegov bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni
partner i drugi članovi njegova domaćinstva u vlasništvu nemaju stan, odnosno kuću ili koji u
vlasništvu imaju samo jedan stan ili kuću koju prodaju radi kupnje većeg stana ili kuće odnosno
gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja.
Članak 3.
(1)Sufinanciranje kamate na stambene kredite iz stavka 1. ovog članka odobrava se po
javnom pozivu, koji se sukladno odredbama ove Odluke objavljuje svake kalendarske godine za tu
kalendarsku godinu.
(2)Sredstva se odobravaju u visini od 50% godišnje kamate za odobrene stambene kredite, ali
ne više od 4.000,00 kuna godišnje po odobrenom zahtjevu.
Članak 4.
Visina sredstava za sufinanciranje kamata stambenih kredita iz članka 1. ove Odluke za
svaku se tekuću godinu određuje programima javnih potreba i općinskim proračunom.

II.KRITERIJI ZA ODOBRAVANJE ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE KAMATE
Članak 5.
(1)Sufinanciranje kamate stambenog kredita odobrit će se za kredit odnosno dio kredita
koji u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke ne
prelazi iznos:
- od 60.000,00 Eura za samca,
- od 80.000,00 Eura za dvočlano domaćinstvo.
- od 90.000,00 Eura za tročlano domaćinstvo.
- od 100.000,00 Eura za domaćinstvo sa četiri ili više članova.
(2)Sufinanciranje kamate stambenog kredita može se u okviru visine sredstava iz stavka
1. ovoga članka odnositi i na više stambenih kredita za istu nekretninu.
Članak 6.
(1)Podnositelj zahtjeva mora ispunjavati slijedeće uvjete za odobravanje sufinanciranja
kamate stambenog kredita:
- da u trenutku podnošenja zahtjeva po javnom pozivu nije stariji od 40 godina,
- da ima prebivalište na području Općine Marčana ukupno najmanje 5 godina,
- da se nekretnina u svezi koje se podnosi zahtjev za sufinanciranje kamate za stambeni
kredit nalazi na području Općine Marčana,
- da on i drugi članovi njegova domaćinstva nemaju riješeno stambeno pitanje odnosno da
nisu imali riješeno stambeno pitanje do realizacije stambenog kredita za kojeg traže
sufinanciranje kamate,
- da već nije odobrena sufinanciranje kamate stambenog kredita od strane Općine Marčana
nekom od članova domaćinstva podnositelja zahtjeva za tu godinu i za istu nekretninu,
- da je stambeni kredit odobren od strane kreditne institucije koja ima odobrenje za rad od
strane Hrvatske narodne banke, te da je u roku otplate,
- da podnositelj zahtjeva nema nepodmirenih dugovanja po bilo kojem osnovu prema
proračunu Općine Marčana.
(2)Ako su dvoje ili više članova domaćinstva korisnici stambenih kredita za istu
nekretninu i ispunjavaju uvjete za sufinanciranje kamate stambenog kredita, mogu zajednički
podnijeti zahtjev za ostvarenje sufinanciranja kamate na te stambene kredite do iznosa iz članka
5. ove Odluke koji odgovara broju članova domaćinstva.
III.OBJAVA POZIVA
Članak 6.
(1)Javni poziv za sufinanciranja kamate stambenih kredita namijenjenog rješavanju
stambenog pitanja na području Općine Marčana raspisuje Jedinstveni upravni odjel Općine
Marčana, u pravilu, tijekom rujna svake godine.
(2)Javni poziv za podnošenje zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na
mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Općine Marčana, a obavijest o tome u „Glasu Istre“.
IV.NAČIN, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE ZAHTJEVA
Članak 7.
(1)Zahtjev za sufinanciranje kamate stambenog kredita može se podnijeti od dana objave
javnog poziva za podnošenje zahtjeva Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marčana.

(2)Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje kamate stambenog kredita
određuje se javnim pozivom, a ne može biti kraći od 30 dana od dana objave obavijesti o javnom
pozivu u „Glasu Istre“.
(3)Zahtjev za sufinanciranje kamate stambenog kredita, zajedno sa potrebnom
dokumentacijom, dostavlja se putem pošte preporučeno ili osobno predajom u pisarnici Općine
Marčana, u zatvorenoj omotnici uz naznaku „NE OTVARAJ – ZAHTJEV ZA
SUFINANCIRANJE KAMATE STAMBENOG KREDITA“.
(4)Ukoliko unutar roka iz stavka 2. ovoga članka, pristignu zahtjevi za sufinanciranje
kamate, čiji zbroj najviših pojedinačnih iznosa sufinanciranja premašuje iznos sredstva za
sufinanciranje kamata stambenih kredita osiguran se u proračunu Općine Marčana za tu godinu,
prednost za sufinanciranje ostvaruju zahtjevi podnositelja koji nisu ostvarili pravo na subvenciju
kredita temeljem Zakona o subvencioniranju stambenih kredita („Narodne novine“, br. 65/17.,
61/18., 66/19. i 146/20.), a među tim zahtjevima oni koji duže imaju prebivalište na području
Općine Marčana, a ako je to isto, onda ranije zaprimljeni zahtjevi za sufinanciranje.
Članak 8.
(1)Zahtjev za sufinanciranje kamate stambenog kredita podnosi se na propisanom
obrascu zahtjeva, uz koji je potrebno priložiti:
- uvjerenje o prebivalištu izdano od strane MUP-a Policijske uprave Istarske ili
elektronički zapis o prebivalištu sa središnjeg državnog portala „e-građani“, kojim se
dokazuje da u trenutku podnošenja zahtjeva podnositelj zahtjeva ima prijavljeno
prebivalište na području Općine Marčana, kao i duljinu prebivališta podnositelja
zahtjeva, a koje uvjerenje/elektronički zapis ne smije biti starije od 30 dana od dana
podnošenja zahtjeva,
- preslika ugovora o kupoprodaji nekretnine (za kupljeni stan ili kuću) odnosno
pravomoćne građevinske dozvole (za gradnju kuće),
- izjava podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegova domaćinstva za sebe i
maloljetne članove domaćinstva
koja je dana pod kaznenom i materijalnom
odgovornošću u svezi riješenosti stambenog pitanja prije sklapanja ugovora o stambenom
kreditu,
- preslika ugovora o kreditu sklopljenog s kreditnom institucijom,
- preslika otplatnog plana po ugovoru o kreditu (ukoliko nije sastavni dio ugovora o
kreditu);,
(2)Izjave
iz podstavka 3. stavka 1. ovoga članka moraju biti javnobilježnički
ovjerene ili ovjerene od strane službenika Jedinstvenog upravnog odjela nadležnog za poslove u
svezi programa javnih potreba društvenih djelatnosti.
(3)Činjenicu postojanja nepodmirenih dugovanja podnositelja zahtjeva prema proračunu
Općine Marčana podnositelj zahtjeva ne mora dokazivati, već nju nadležno Povjerenstvo iz
članka 9. ove Odluke provjerava po službenoj dužnosti nakon otvaranja zahtjeva na prvoj
sjednici Povjerenstva.
(4)Podnositelji zahtjeva, kod podnošenja zahtjeva, daju i suglasnost za prikupljanje,
obradu i korištenje njihovih osobnih podataka te njihovu javnu objavu na mrežnim stranicama
Općine Marčana, a u svrhu u koju su prikupljeni.
(5)Obrazac zahtjeva za sufinanciranje kamate stambenog kredita (Obrazac 1), priložen je
ovoj Odluci i njezin je sastavni dio.

V.POVJERENSTVO
Članak 9.
(1)Postupak provjere i odobravanja zahtjeva za sufinanciranje kamate stambenih kredita
provodi Povjerenstvo za provedbu postupka za sufinanciranje kamata stambenih kredita (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
(2)Članove Povjerenstva imenuje Načelnik Općine Marčana na vrijeme od četiri godine.
(3)Povjerenstvo čine predsjednik i dva člana.
(4)Povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva predsjednik Povjerenstva te odlučuje
većinom glasova ukupnog broja članova.
(5)Stručne i administrativno – tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Jedinstveni
upravni odjel Općine Marčana.
(6)Na temelju zaprimljenih zahtjeva i potrebne dokumentacije, Povjerenstvo razmatra
pristigle zahtjeve te provjerava cjelovitost pristigle dokumentacije i ispunjavanje uvjeta iz javnog
poziva, a osobito:
- da li je zahtjev dostavljena u zadanome roku iz javnog poziva,
- da li je zahtjev potpuna i da li sadrži sve obvezne priloge,
- da li podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete iz javnog poziva, te ukoliko ispunjava
uvjete kolika bi mu visina sufinanciranja kamate stambenog kredita pripadala za tu
godinu.
(7)Ukoliko se u provedbi postupka utvrdi da podnositelj zahtjeva nije zahtjev dostavio u
roku ili ako nije dostavio svu potrebnu dokumentaciju, odnosno ukoliko se utvrdi da ne
ispunjava propisane uvjete iz javnog poziva, Povjerenstvo će donijeti rješenje od odbijanju
zahtjeva za sufinanciranje kamate stambenog kredita odbije.
(8)U slučaju da zbroj najviših pojedinačnih iznosa sufinanciranja premašuje iznos
sredstva za sufinanciranje kamata stambenih kredita osiguran se u proračunu Općine Marčana
za tu godinu, Povjerenstvo utvrđuje listu podnositelja zahtjeva prema kriterijima prednosti iz
članka 7. stavka 4. ove Odluke.
(9)Podnositelj zahtjeva, čiji je zahtjev odbijen sukladno odredbama stavka 7. ovoga
članka, kao i podnositelj zahtjeva koji je nezadovoljan redoslijedom na listom reda prvenstva
za sufinanciranje kamate stambenih kredita iz stavka 8. ovoga članka, ima pravo u roku od
osam dana od dana primitka rješenja o odbijanju odnosno od primitka liste reda prvenstva,
podnijeti prigovor Načelniku Općine Marčana (u daljnjem tekstu: Načelnik).
(10)Odluka Načelnika po prigovorima iz prethodnog stavka je konačna, te temeljem
nje Načelnik utvrđuje konačnu listu podnositelja zahtjeva koji ispunjavaju uvjete javnog
poziva za sufinanciranje kamate stambenih kredita te u okviru proračunom planiranih
sredstava i sukladno navedenoj konačnoj listi reda prvenstva donosi odluku o dodjeli sredstava
za sufinanciranje kamate stambenog kredita.
VI.UGOVOR O SUFINANCIRANJU KAMATE STAMBENOG KREDITA
Članak 10.
(1)Načelnik prema konačnoj odluci o dodjeli sredstava za sufinanciranje kamate
stambenih kredita, poziva podnositelje zahtjeva na sklapanje ugovor o sufinanciranju kamate
stambenog kredita u roku koji u pravilu nije duži od osam dana.
(2)Ukoliko se podnositelj zahtjeva neopravdano ne odazove pozivu za sklapanje ugovora
o sufinanciranju kamate stambenog kredita, gubi pravo na sufinanciranje kamate stambenog
kredita po tom javnom pozivu.

Članak 11.
Novčana sredstva po ugovoru o sufinanciranju kamata stambenih kredita isplaćuju se na
tekući račun podnositelja zahtjeva, u pravilu najkasnije u roku od 8 dana od sklapanja ugovora iz
članka 10. ove Odluke.
VII.ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine
Marčana“.
KLASA: 403-01/21-01/03
URBROJ:2168/05-01-21-02
Marčana, 13. travnja 2021.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARČANA
PREDSJEDNIK
Denis Diković,v.r.

Obrazac 1
ZAHTJEV
ZA SUFINANCIRANJE KAMATE STAMBENOG KREDITA
NAMIJENJENOG RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU
OPĆINE MARČANA
1. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA
1.1.
Ime i prezime :

1.2.

Osobni identifikacijski broj (OIB):

1.3.

Adresa prebivališta (ulica i grad):

1.4.

Adresa elektroničke pošte:

1.5.

Broj mobitela

1.6.

Broj tekućeg računa IBAN:

1.7.
Ime i prezime te OIB i svojstvo 1.
bračnog ili izvanbračni druga, životnog
partnera ili neformalnog životnog partnera
(ukoliko ga podnositelj zamolbe ima), za kojega
se zahtjevu prilaže i preslika obje strane osobne
iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu izdanom od
strane MUP-a Policijske uprave Istarske ili
elektronički zapis o prebivalištu sa središnjeg
državnog portala „e-građani“:

1.8.
Ime i prezime te OIB i srodstvo s 1.
drugim članovima istog domaćinstva
(ukoliko ih podnositelj zamolbe ima), za koje se
zahtjevu prilaže i preslika obje strane osobne 2.
iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu izdanom od
strane MUP-a Policijske uprave Istarske ili
elektronički zapis o prebivalištu sa središnjeg
3.
državnog portala „e-građani“:

4.
1.9.Da li je podnositelj zahtjeva ili član
domaćinstva odobren subvencionirani
kredita
temeljem
Zakona
o
subvencioniranju stambenih kredita da – ne
(ako je odgovor da, navesti datum ugovora
o kreditu i iznos subvencioniranog kredita)

2. PODACI O KREDITNOJ INSTITUCIJI
2.1.
Naziv banke:

2.2.
Broj kreditne partije podnositelja
zahtjeva:
2.3.

Iznos odobrenog kredita:

2.4.

Postotak efektivne kamatne stope

3. PODACI O NEKRETNINI
3.1.
Lokacija nekretnine - katastarska
čestica, katastarska općina i adresa:

3.2.
Opis i površina (m2) nekretnine
(kuća, stan ili građevinsko zemljište za
izgradnju kuće- stupanj dovršenosti):

4. DOKUMENTACIJA UZ POPUNJENI ZAHTJEV (zaokružiti slovo ispred dokumenta,
ukoliko je priložen ovome zahtjevu)
a) uvjerenje o prebivalištu izdanom od strane MUP-a Policijske uprave Istarske ili
elektronički zapis o prebivalištu sa središnjeg državnog portala „e-građani“, kojim se
dokazuje da u trenutku podnošenja zahtjeva podnositelj zahtjeva ima prijavljeno
prebivalište na području Općine Marčana, kao i duljinu prebivališta podnositelja
zahtjeva, a koje uvjerenje/elektronički zapis ni smije biti starije od 30 dana od dana
podnošenja zahtjeva,
b) (ukoliko podnositelj zamolbe ima članove domaćinstva)- preslika obje strane njihove
osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu izdano od strane MUP-a Policijske uprave
Istarske ili elektronički zapis o prebivalištu sa središnjeg državnog portala „e-građani“:,
c) preslika ugovora o kupoprodaji nekretnine (za kupljeni stan ili kuću) odnosno
pravomoćne građevinske dozvole (za gradnju kuće),
d) izjava podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegova domaćinstva za sebe i
maloljetne članove domaćinstva
koja je dana pod kaznenom i materijalnom
odgovornošću u svezi riješenosti stambenog pitanja prije sklapanja ugovora o stambenom
kreditu,
e) preslika ugovora o kreditu sklopljenog s kreditnom institucijom,
f) preslika otplatnog plana po ugovoru o kreditu (ukoliko nije sastavni dio ugovora o
kreditu).
NAPOMENA
Podnositelj zahtjeva, podnošenjem predmetnog zahtjeva i potpisivanjem istoga, daje
svoju izričitu suglasnost Općini Marčana da u njemu navedene osobne podatke prikuplja,
obrađuje, objavljuje na mrežnim stranicama Općine Marčana i pohranjuje u svrhu sufinanciranja
kamate stambenog kredita, kontaktiranja i informiranja podnositelja zahtjeva i upoznavanja
javnosti o donesenim odlukama.
PODNOSITELJ ZAHTJEVA:
U ___________, _____________ godine.
_____________________________
(Vlastoručni potpis)

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Predškolsku ustanovu
“Vrtuljak” Marčana (“Službene novine Općine Marčana”, br. 9/18.)
Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne
novine”, br. 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 18. stavka 2. Statuta Dječjeg vrtića „Vrtuljak
Marčana“ („Službene novine Općine Marčana“, br. 8/14., 10/17., 14/17. i 4/18.), Načelnik
Općine Marčana dana 20. lipnja 2018. godine donosi slijedeću

ODLUKU
o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece
u Dječji vrtić “Vrtuljak Marčana“
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se načini ostvarivanja prednosti pri upisu djece u redovite
programe Dječjeg vrtića “Vrtuljak Marčana“, čiji je osnivač Općina Marčana.
Ova Odluka se odnosi na ostvarivanje prednosti pri upisu za djecu s prebivalištem na
području Općine Marčana te stranaca sa stalnim ili privremenim boravkom na području
Općine Marčana.
Prednost pri upisu djece ostvaruje se u okviru planiranog broja slobodnih mjesta
određene dobne skupine i mjesta provođenja redovitog programa (Marčana, Rakalj).
Ukoliko nakon upisa sve djece s prebivalištem na području Općine Marčana bude
slobodnih mjesta u odgojnim skupinama, a postoji interes za upisom djece s područja drugih
jedinica lokalne samouprave, ova Odluka se primjenjuje i na određivanje prednosti kod
upisa između te djece.
Članak 2.
Prednost pri upisu djece u redovite programe Dječji vrtić “Vrtuljak Marčana“,
imaju:
-djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata,
- djeca iz obitelji s troje ili više djece,
- djeca zaposlenih roditelja,
- djeca s teškoćama u razvoju,
- djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima,
- djeca u godini prije polaska u osnovnu školu
- djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu.
Članak 3.
Prednost pri upisu djece roditelja žrtava i invalida domovinskog rata i djece s
teškoćama u razvoju ostvaruje se na način da imaju pravo na neposredan upis pod uvjetom
da podnesu prijavu u vrijeme upisa i dostave dokaze o svom statusu.
Ostala djeca iz članka 2. ove Odluke prednost ostvaruju na temelju prema ukupnom
broju bodova ostvarenih bodovanjem po kriterijima iz članka 2. podstavka 2. 3., 5., 6. i 7.
članka 2. ove Odluke.
Djeca iz obitelji s troje i više djece ostvaruju 2 boda.
Djeca oba zaposlena roditelja ostvaruju 6 bodova, a djeca jednog zaposlenog
roditelja 3 boda.
Djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima ostvaruju po 3 boda.
Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu ostvaruju 2 boda.

Djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ostvaruju po 1 bod.
Broj bodova ostvaren prema kriterijima iz stavaka 3. do 7. ovog članka kod djece čiji
roditelji imaju prebivalište na području Općine Marčana kraće od godinu dana do dana
objave poziva za upis djece u programe Dječjeg vrtića „Vrtuljak Marčana“ umanjuje se za
50%.
Prednost se ostvaruje na temelju ukupnog broja bodova ostvarenog prema kriterijima
iz stavaka 3. do 8. ovoga članka.
Ako dvoje ili više djece ostvaruje isti ukupni broj bodova prednost među njima imaju
redom:
- djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima,
- djeca zaposlenih roditelja,
-djeca čiji brat ili sestra već polazi Dječji vrtić „Vrtuljak Marčana“,
- djeca u godini prije polaska u osnovnu školu,
- djeca iz obitelji s troje ili više djece.
Roditelji koji su redoviti studenti smatraju se kod bodovanja zaposlenim roditeljima.
Članak 4.
Ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prednosti pri upisu roditelj odnosno skrbnik
djeteta dokazuje dostavom odgovarajućih dokaza, kao što su:
- za dijete roditelja žrtvu ili invalida Domovinskog rata – odgovarajuće rješenje o
statusu žrtve odnosno invalida Domovinskog rata,
- za dijete s teškoćama u razvoju - relevantna dokumentacija za utvrđivanje
navedenih potreba i statusa djeteta.
- za zaposlenje roditelja - potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja i preslike
prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
- za redovito studiranja roditelja djeteta – potvrda visokoškolke ustanove u statusu
redovitog studenta,
- za dijete samohranog roditelja - dokazi o samohranosti kao štio su rodni list djeteta
iz kojeg je vidljivo da drugi roditelj nije poznat, smrtni list za preminulog roditelja ili
potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom
uzdržavanju djeteta,
- za dijete u udomiteljskoj obitelji- rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb
da je dijete u udomiteljskoj obitelji,
- za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece - za svako dijete rodni list ili
izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta ili preslika osobne
iskaznice djeteta,
- za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu - rodni list ili izvadak iz matice
rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta,
- za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu - rješenje o pravu na doplatak za
djecu ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o tome.
Članak 5.
Kriteriji iz ove Odluke ugrađuju se u javni natječaj za upis u svaku pedagošku
godinu.
O ostvarivanju prednosti pri upisu odlučuju nadležna tijela iz Pravilnika o upisu
djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Vrtuljak Marčana“,
na temelju raspisanog javnog natječaja i prijava roditelja/skrbnika.

Članak 6.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu ostvarivanja
prednosti pri upisu djece u Predškolsku ustanovu “Vrtuljak” Marčana (“Službene novine
Općine Marčana”, br. 5/08. i 5/12.)
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Općine
Marčana”.
Klasa: 601-02/18-01/56
Urbroj:2168/05-03-18-01
Marčana, 20. lipnja 2018.
OPĆINSKI NAČELNIK
Predrag Pliško,v.r.

Odluka o stipendiranju studenata (“Službene novine Općine Marčana”, br. 4/99., 7/05.,
4/07., 11/08., 7/09., 15/17. i 11/21.)

ODLUKA
o stipendiranju studenata
Redakcijski pročišćen tekst
I.OPĆE I OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila za dodjelu stipendija studentima, te
uređuje postupak za dodjelu stipendija i druga pitanja vezana za korištenje i prestanak korištenja
stipendija.
Članak 2.
Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovoj Odluci imaju slijedeće značenje:
1. obitelj čine bračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive,
2. samohranim roditeljem smatra se roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj
zajednici, a sam skrbi o svom djetetu,
3. prosječna ocjena je rezultat koji se dobije kad se zbroj ocjena iz svih predmeta u
određenom razdoblju podijeli s ukupnim brojem ocjena koje su se zbrajale,
4. neto prihodom smatraju se sva financijska i materijalna sredstva koja obitelj ostvaruje po
osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na drugi način, s time da se u te prihode ne
uračunava pomoć za podmirenje troškova stanovanja, novčana naknada za tjelesno
oštećenje, doplatak za pomoć i njegu, ortopedski dodatak, osobna invalidnina, primanja
studenta – kandidata temeljem rada po ugovoru o djelu ili drugoj osnovi, a iznos prihoda
umanjuje se i za iznos koji član obitelji na temelju propisa o obiteljskim odnosima plaća
za uzdržavanje osobe koja nije član obitelji,
5. prethodnim tromjesečnim razdobljem smatra se tromjesečno razdoblje koje neposredno
prehodi mjesecu u kojem je raspisan javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija.
Status djeteta poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, dijeteta
HRVI Domovinskog rata s oštećenjem organizma od 100% I. i II. skupine i hrvatskog branitelja
utvrđuje se primjenom propisa o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova
njihovih obitelji.
Članak 3.
Za dodijelu stipendije iz ove Odluke mogu se natjecati redoviti studenti na
dodiplomskom studiju, osim studenata prve godine studija, koji udovoljavaju slijedećim
uvjetima:
- da su državljani Republike Hrvatske,
- da imaju prebivalište na području Općine Marčana najnamje godinu dana prije isteka roka
za podnošenje prijava na natječaj za dodjelu stipendija,
- da nisu stariji od 24 godine, a studenti dviju završnih godina studija od 28 godina života,
- da imaju prosječnu ocjenu položenih ispita na posljednjoj godini studija najmanje 3,0,
- da im prosječni ukupni neto prihod po članu obitelji u prethodnom tromjesečju ne prelazi
4.500,00 kuna po članu obitelji mjesečno.
Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka, za dodijelu stipendije se mogu natjecati i
redoviti studenti prve godine studija ukoliko uz uvjete iz alineje 1., 2. i 5. tog stavka ispunjavaju
slijedeće uvjete:
- da nisu stariji od 22 godine života,
- da su završili prethodne dvije godine školovanja s ukupnom prosječnom ocjenom
najmanje 4,0.
Iznimno od odredbi stavka 1. podstavka 4. i stavka 2. ovoga članka, ukoliko prosječni
ukupni neto prihod po članu obitelji redovitog studenta u prethodnom tromjesečju ne prelazi
1.700,00 kuna po članu obitelji mjesečno, za dodijelu stipendije se mogu natjecati i takvi redoviti
studenti koji imaju prosječnu ocjenu položenih ispita na posljednjoj godini studija najmanje 2,70,
kao i studenti prve godine studija ako su završili prethodne dvije godine školovanja s ukupnom
prosječnom ocjenom najmanje 3,60.

-

Članak 4.
Pravo na dodjelu stipendije nemaju:
studenti koji su korisnici stipendije po drugom osnovu, osim studenata iz članka 23. ove
Odluke,
studenti koji su bili korisnici stipendije Općine Marčana pa im je to pravo prestalo na
jedan od načina predviđenih ovom Odlukom za prestanak prava na stipendiju.
Članak 5.
Prava utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu, niti nasljeđivati.

Članak 6.
Općinski načelnik za svaku nastavnu godinu u kojoj se raspisuje natječaj za dodjelu
stipendija, prilikom raspisivanja natječaja odlučuje o broju stipendija koje će se dodjeliti.
Stipendija se odobrava za cijelo razdoblje trajanja sveučilišnog odnosno stručnog
dodiplomskog studija. Trajanje studija utvrđuje se sukladno važećem aktu visokog učilišta.
Stipendija pripada tijekom školske godine pripada samo za razdoblje od 01. listopada
do 30. lipnja.
U nastavnoj godini u kojoj student po prvi put ostavaruje pravo na stipendiju, stipendija
mu pripada od prvog dana mjeseca u kojem je raspisan natječaj za dodjelu stipendija, neovisno
od toga kada je okončan postupak dodjele stipendija i kada je sklopljen ugovor o dodjeli
stipendije.
Stipendija se isplaćuje mjesečno unatrag, u pravilu do 10-tog u mjesecu za protekli
mjesec.
Visinu mjesečne stipendije utvrđuje Općinski načelnik svojom odlukom polazeći od
ukupne visine sredstava za tu namjenu osiguranih u proračunu Općine Marčana, te ukupnom
postojećem i planiranom broju korisnika stipendije.
Odlukom iz stavka 6. određuje se za redovne studente koji su u protekloj nastavnoj
godini imali prosjek ocjena iz svih poredmeta viši od 4,00, stipendija u višem iznosu od
redovne, i to:
- za studente s prosjekom ocjena od 4,00 do 4,50 u iznosu višem za 10% u odnosu na
redovnu visinu stipendije,
- za studente s prosjekom ocjena 4,50 i višim u iznosu višem za 20% u odnosu na redovnu
visinu stipendije.
Jedinstveni upravni odjel Općine Marčana (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel)
vodi očevidnik korisnika stipendija i osobne listove sa svom relevantnom dokumentacijom
vezanom za korisnika stipendije.
II.KRITERIJI I MJERILA ZA DODJELU STIPENDIJA
Članak 7.
Kriteriji za dodjelu stipendija su:
- socijalni status obitelji,
- uspjeh u studiju odnosno školovanju,
- posebne okolnosti,
- deficitarnost struke.
Članak 8.
Vrijednost pojedinih kriterija i mjerila unutar tih kriterija, izražava se bodovima. Bodovi
za suficitarnost struke su negativni, dok su bodovi po ostalim kriterijima i mjerilima pozitivni.
Rangiranje kandidata za dodjelu studentske stipendije vrši se temeljem zbroja bodova
svih kriterija.
Ukupni broj bodova s temelja pojedinog kriterija utvrđuje se zbrajanjem bodova
pojedinih mjerila, s time da se bodovi unutar pojedinog mjerila ne zbrajaju.
Članak 9.
Temeljem socijalnog statusa kandidati se boduju prema slijedećim mjerilima:
1.ako prosječni mjesečni ukupni neto prihod po članu obitelji u prethodnom tromjesečju
ne prelazi iznos od :

- 1.250,00 kuna - 60 bodova,
- 1.450,00 kuna - 50 bodova,
- 1.750,00 kuna - 40 bodova,
- 2.200,00 kuna - 30 bodova,
- 2.650,00 kuna - 20 bodova,
- 3.200,00 kuna - 10 bodova,
2. ako kod kandidata postoji tjelesno oštećenje od najmanje 30 posto- 30 bodova,
3. ako je kandidat dijete bez roditelja - 40 bodova,
4. ako je kandidat dijete samohranog roditelja ili je sam samohrani roditelj – 30 bodova,
5. ako je kandidat dijete:
- poginulog, umrlog, zatočeng ili nestalog hrvatskog branitelja - 30 bodova
- HRVI Domovinskog rata s oštećenjem organizma od 100% I. i II. skupine –
20 bodova,
- hrvatskog branitelja koji je u Domovinskom ratu u obrani suvereniteta
Republike Hrvatske proveo više od tri mjeseca- 10 bodova.
Članak 10.
Temeljem uspjeha u školovanju odnosno studiju kandidati se boduju prema slijedećim
mjerilima:
1. prosječnoj ocjeni:
a.
kod studenata prve godine studija prema prosječnoj ocjeni prethodne dvije godine
školovanja u srednjoj školi, i to:
- prosjek ocjena od 4,00 do 4,40- 20 bodova
- prosjek ocjena od 4,40 do 4,80 – 40 bodova.
- prosjek ocjena preko 4,80 – 60 bodova;
b) kod studenata druge i viših godina studija prema prosječnoj ocjeni prethodne godine
studija, i to:
- od 3,20 do 3,50 - 20 bodova,
- od 3,50 do 4,00 – 40 bodova,
- od 4,00 do 4,40 – 60 bodova.
- od 4,40 do 4,80 – 80 bodova,
- preko 4,80 – 100 bodova;
2. prema godini studija koju su upisali:
- druga godina –5 bodova,
- treća godina – 10 bodova,
- četvrta godina – 15 bodova,
- peta godina – 20 bodova.
3. prema postignutim uspjesima u pojedinačnim ili ekipnim natjecanjima znanja ili
umjetničkog stvaralaštva u prethodnoj školskoj godini, i to:
- za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na županijskom natjecanju – 10 bodova,
- za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na državnom natjecanju – 20 bodova,
- za učestvovanje na međunarodnom natjecanju u svojstvu državnog predstavnika –30
bodova.
Članak 11.
Temeljem posebnih okolnosti kandidati se boduju prema slijedećim mjerilima:
1.
potreba smještaja u mjestu visokog učilišta, obzirom na udaljenost visokog učilišta i
mjesta prebivališta, sa smještajem u :
- studentskom domu – 20 bodova,
- podstanarstvu – 40 bodova;
1.
ako je član obitelji kandidata redoviti učenik ili redoviti dodiplomski student uslijed
čega boravi u smještaju izvan mjesta prebivališta, po članu obitelji ( osim kandidata) 30 bodova.
Pravo na bodovanje po kriteriju iz stavka 1. ovog članka nema student koji studira na
visokom učilištu izvan područja Istarske županije, ako se obrazuje za istu struku za koju se već
izvode studiji na visokom učilištima koja djeluju na području Istarske županije.
Članak 12.

Temeljem deficitarnosti struke kandidati se boduju slijedećim bodovima:
- I. skupina deficitarnosti – 60 bodova,
- II. skupina deficitarnosti – 40 bodova.
Prva (I.) skupina deficitarnosti, odnosi se na struke, odnosno zanimanja koje se stječu
završetkom preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, odnosno stručnih i specijalističkih
diplomskih studija:
- matematike,
- fizike,
- arhitekture,
- elektrotehnike,
- geodezije,
- građevinarstva,
- računarstva,
- strojarstva,
- medicine,
- dentalne medicine,
- farmacije,
- poljoprivrede,
- nutricionizma,
- informatike.
Druga (II.) skupina deficitarnosti, odnosi se na struke, odnosno zanimanja koje se stječu
završetkom preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, odnosno stručnih i specijalističkih
diplomskih studija:
- geologije,
- kemije,
- biologije,
- geofizike,
- interdisciplinarnih prirodnih znanosti,
- grafičke tehnologije,
- kemijskog inženjerstva,
- tehničkih znanosti,
- veterine,
- šumarstva,
- biotehnologije,
- psihologije,
- edukacijsko – rehabilitacijskih znanosti,
- logopedije,
- socijalne djelatnosti - smjer socijalni rad,
- teologije.
Članak 13.
U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, prioritet ima kandidat koji ima
veći broja bodova s temelja socijalnog statusa, a ako je i to isto, prioritet ima kandidat s nižim
prosječnim mjesečnim neto prihodom po članu obitelji u prethodnom tromjesečju.
III. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA
Članak 14.
Stipendije se dodjeljuju na temelju javnog natječaja.
Natječaj raspisuje Općinski načelnik, u pravilu svake godine.
Natječaj sadrži sve podatke potrebne kandidatima za podnošenje uredne prijave, a
osobito:
- ukupan broj i mjesečnu visinu stipendija,

-

uvjete koje treba imati za natjecanje odnosno zapreke za dobivanje stipendije,
kriterije i mjerila za dodjelu stipendija,
rok za podnošenje prijava,
isprave koje se prilažu prijavi.

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Marčana, a pisana obavijest o natječaju u
“Glasu Istre”.
Članak 15.
Zaprimanje prijava na natječaj vrši Jedinstveni upravni odjel.
Ispunjevanje uvjeta natječaja utvrđuje, te bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata
vrši Komisija za dodjelu stipendija.
Komisiju za dodjelu stipendija čine predsjednik i četiri člana koje imenuje Općinski
načelnik.
Članak 16.
Kandidati za dodjelu stipendije, dužni su, u roku za dostavu prijava, uz pisanu prijavu
dostaviti:
a)potvrdu visokog učilišta o upisu u tekućoj akademskoj godini (izvornik),
b)domovnicu (izvornik ili preslik),
c)osobnu iskaznicu ( preslik obje strane) ili uvjerenje nadležne policijske uprave o
prebivalištu (izvornik),
d)prijepis svih ocjena prethodne akademske godine (izvornik), odnosno studenti prve
godine, svjedodžbe ( preslik) ili prijepis ocjena (izvornik) iz dvije prethodne školske
godine,
e)izjavu o članovima obitelji i njihovim prihodima u prethodnom tromjesečju,
f)dokaze o prihodima članova obitelji u prethodnom tromjesečju ( potvrde o plaći,
odresci mirovina i drugo – sve u izvorniku),
Prijave kojima nisu priloženi dokazi iz stavka 1. ovog članka u traženom obliku,odbacit
će se kao nepotpune.
Kandidati uz dokaze iz stavka 1. prijavi mogu priložiti i druge valjane dokaze u svezi
mjerila temeljem kojih se vrši bodovanje.
Za utvrđivanje statusa djeteta bez roditelja, djeteta samohranog roditelja, odnosno statusa
samohranog roditelja, te smještaja u studentskom domu odnosno podstanarstvu, dovoljna je
vlastoručno potpisana izjava kandidata.U svezi ostalih mjerila kandidat prilaže u izvorniku ili
ovjerenom presliku potvrde i druge dokaze izdane od nadležnih tijela odnosno pravnih i drugih
osoba osoba, primjerice:
- rješenje odnosno potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o tjelesnom
oštećenju,
- potvrda nadležnog ureda za obranu glede statusa roditelja kandidata (članak 9. točka 5.
ove Odluke),
- diploma, priznanje, potvrda ili dr. o osvojenom mjestu na županijskom i državnom
natjecanju odnosno o učestvovanju na međunarodnom natjecanju u svojstvu državnog
predstavnika (članak 10. točka 3. ove Odluke)
- potvrda srednje škole o redovnom školovanju odnosno potvrda visokog učilišta o
pohađanju redovnog dodiplomskog studija od strane člana obitelji kandidata (članak 11.
točka 2. ove Odluke).
Članak 17.
Komisija za dodjelu stipendija zaključkom odbacuje prijave kandidata koji ne ispunjavaju
uvjete iz članka 3. odnosno 4. ove Odluke, kao i prijave koje su nepravodobne ili nepotpune u
smislu odredbi članka 16. stavka 1. ove Odluke, te o tome i o razlozima odbacivanja pisano
obaviještava kandidate čije su prijave odbačene s poukom o pravu na prigovor.
Komisija za dodjelu stipendija, temeljem rezultata bodovanja kandidata koji ispunjavaju
uvjete natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, utvrđuje prijedlog liste kandidata za
dodjelu stipendija, koji objavljuje na oglasnoj ploči Općine Marčana.
O objavi liste kandidata, rednom mjestu kandidata na prijedlogu liste i ukupnom broju
bodova, pisano se obaviještavaju svi kandidati navedeni na prijedlogu liste s poukom o pravu

na prigovor.
Kandidati čije su prijave odbačene, kao i kandidati koji su nezadovoljni bodovanjem na
listi kandidata, mogu u roku od osam dana od prijama pisane obavijesti podnijeti prigovor
Općinskom načelniku. Rok od osam dana ne može početi teći prije dana objave liste na oglasnoj
ploči Općine Marčana.
Dostava obavijesti i zaključka iz stavka 1. ovoga članka te obavijesti iz stavka 3. ovoga
članka, može se izvršiti i elektroničkim putem na dostavljenu adresu elektroničke pošte
kandidata.
Članak 18.
Odluku o podnijetim prigovorima donosi Općinski načelnik, koje utvrđuje listu
kandidata i temeljem nje donosi odluku o dodijeli stipendija.
Odluke Općinskog načelnika iz prethodnog stavka su konačne.
IV.UGOVOR O DODJELI STIPENDIJE
Članak 19.
Sa studentima kojima je odlukom Općinskog načelnika dodjeljena stipendija sklapa se
pisani ugovor o dodijeli stipendije za cijeli tijek studija uz uvjet da savladavaju upisani studij
bez ponavljanja godine.
Ugovor o dodjeli stipendije osobito sadrži:
- podatke o ugovornim stranama,
- podatke o studiju i rok na koji se ugovor sklapa (ovisno o trajanju studija),
- iznos stipendije, vrijeme za koje pripada stipendija, te rokove i i način isplate,
- odredbe o mogućnosti smanjenja, prekida i prestanka isplate stipendije zbog financijskih
nemogućnosti Općine Marčana,
- obvezu studenta da dostavlja podatke o studiju,
- odredbe o razlozima za prestanak prava na stipendiju, obvezi vraćanja stipendije, te
rokovima i načinu vraćanja,
- mjesto i nadnevak sklapanja ugovora,
- - potpise ugovornih strana.
Ugovor o dodjeli stipendije u ime Općine Marčana sklapa Načelnik Općine Marčana.
V.PRESTANAK KORIŠTENJA I VRAĆANJE STIPENDIJE
Članak 20.
Korisnik stipendije dužan je svake nastavne godine za vrijeme trajanja prava na
stipendiju, i to do 25. listopada, dostaviti dokaz o tome da je upisao tekuću godinu studija, a
korsinik stipendije koji želi ostavariti stipendiju u višem iznosu od redovne i potvrdu visokog
učilišta s ocjenama prethodne nastavne godine.
Po proteku roka iz prethodnog stavka obustavit će se isplata stipendije do dostave dokaza
o upisanoj tekućoj godini studija.
Korisnik stipendije može jedanput ponavljati godinu u tijeku studija nakon sticanja prava
na stipendiju, a da mu zbog toga ne prestane pravo na stipendiju. O toj okolnosti dužan je u
roku od 15 dana od dana saznanja za tu okolnost obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine
Marčana. Za vrijeme ponavljanja godine studija njegova prava na stipendiju miruju.
Korisnik stipendije dužan je dostaviti dokaz o uspješnom završetku studija, i to u roku:
• od najduže 18 mjeseci po isteku završne nastavne godine dodiplomskog studija koji traje
četiri i više godina,
• od najduže 12 mjeseci po isteku završne nastavne godine stručnog dodiplomskog studija
koji traje manje od četiri godine.
Članak 21.
Korisniku stipendije pravo na stipendiju prestaje:
1.
istekom posljednje godine redovitog studija,
2.
ako po drugi put, nakon dobivanja stipendije, ponavlja godinu,
3.
ako po isteku roka za dostavu dokaza o tome da je upisao tekuću godinu studija, to
ne učini ni u roku od 15 dana od dobijanja pisanog poziva Općine Marčana,

4.
5.
6.

ako se neopravdano ispiše s sa upisanog studija,
ako mu je izrečena stegovna mjera isključenja sa studija,
s mjesecom u kojem je promjenio prebivalište tako da se ono nalazi izvan Općine
Marčana.
Korisnik stipendije dužan je u roku od najduže 15 dana od dana nastupa okolnosti iz
točke 2., 4., 5. i 6. prethodnog stavka, o nastupu te okolnosti pisano obavijestiti Jedinstveni
upravni odjel.
Na zamolbu korisnika stipendije koji ponavlja godinu po drugi put iz objektivno
opravdanih razloga koje može dokazati (zdravstveni razlozi, bolest u obitelji i dr.), Općinski
načelnik može odlučiti da istome ne prestaje pravo na stipendiju, već da mu to pravo miruje
tijekom godine koju ponavlja.
Članak 22.
Korisnik stipendije koji uspješno završi studij i o tome dostavi dokaz Općini Marčana u
roku iz članka 20. stavka 3. ove Odluke nije dužan vraćati sredstva primljena na ime stipendije.
V.A NOVČANA POTPORA STUDENTIMA
Članak 23.
Studenti koji udovoljavaju uvjetima propisanim člankom 3. stavkom 1. ove Odluke i koji
nisu korisnici stipendije, imaju pravo na isplatu novčane potpore studentima u iznosu od 300,00
kuna mjesečno.
Novčana potpora studentima iz prethodnog stavka pripada se za razdoblje od 01.
listopada do 30. lipnja tekuće akademske godine, a isplaćuje se na žiro račun studenta do 10-tog
u mjesecu za prethodni mjesec.
Postupak za ostvarivanje prava na novčanu pomoć studentima pokreće se na temelju
zahtjeva stranke/ studenta i o tom zahtjevu rješava Jedinstveni upravni odjel Općine Marčana u
upravnom postupku.
Ako je zahtjev stranke/studenta, podnesen u tijeku akademske godine, pravo na novčanu
pomoć priznaje se od prvog dana mjeseca u kojem je zahtjev podnesen do 30. lipnja te
akademske godine.
Korisnik novčane potpore iz ovog članka dužan je gubitak statusa redovnog studenta ili
promjenu prebivališta bez odgode, a najkasnije u roku od 15 dana od nastanka promjene prijaviti
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marčana.
Pravo na novčanu potporu iz ovog članka prestaje i prije isteka akademske godine za koju
je novčana potpora odobrena:
-prestankom ispunjavanja uvjeta iz članka 3. stavka 1. ove Odluke koji se odnose na
status redovnog studenta i prebivalište na području Općine Marčana, s danom nastanka
promjene,
- ostvarivanjem prava na stipendiju, s prvim danom razdoblja za koje je korisnik počeo
ostvarivati to pravo.“
V.B SMANJENJE I PREKID ISPLATE STIPENDIJE I NOVČANE POTPORE
Članak 24.
Općina Marčana može privremeno ili trajno prekinuti isplatu stipendija, odnosno
novčane potpore studentima iz članka 23. ove Odluke ili smanjiti njihov iznos, ukoliko zbog
nastupa izvanrednih okolnosti više nije u mogućnosti osiguravati sredstva potrebna za njihovu
isplatu.
U slučaju iz prethodnog stavka, Jedinstveni upravni odjel dužan je o tome, u roku od
osam dana od nastupa navedenih okolnosti, pisano ili elektroničkim putem obavijestiti korisnike
stipendija i novčane potpore.
Po prestanku razloga iz stavka 1. ovog članka Općina Marčana će nastaviti s isplatom
stipendija, odnosno novčane potpore studentima, a ovisno o mogućnostima, temeljem odluke
Općinskog načelnika, mogu se isplatiti i neisplaćene mjesečne stipendije i novčane potpore.

VI.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 25.
Postojeći ugovori o dodijeli studentskih stipendija ostaju na snazi, te se uz pristanak
korisnika stipendija mogu, i to samo u cijelosti, uskladiti s ovom Odlukom.
Članak 26.
Općinski načelnik će donijeti odluke iz članka 6. stavka 5., članka 12. stavka 2. i članka
15. stavka 3. ove Odluke u roku od 15 dana od stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 27.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine
Marčana”.________________________________________________________________
PROVEDBENE ODREDBE IZ ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
STIPENDIRANJU STUDENATA(“SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MARČANA”, BR. 7/2005)

Članak 7.
Poglavarstvo će postojeće akte iz svog djelokruga uskladiti s odredbama ove Odluke u
roku od 15 dana od stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine
Marčana”.___________________________________________________________________

ZAVRŠNA ODREDBA IZ ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE STIPENDIRANJU
STUDENATA IZ “SLUŽBENIH NOVINA OPĆINE MARČANA”, BR. 4/07.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine
Marčana”.
_____________________________________________________________________

ZAVRŠNA ODREDBA IZ ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE STIPENDIRANJU
STUDENATA IZ “SLUŽBENIH NOVINA OPĆINE MARČANA”, BR. 11/08.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenim novinama Općine Marčana”.
_____________________________________________________________________

ZAVRŠNA ODREDBA IZ ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE STIPENDIRANJU
STUDENATA IZ “SLUŽBENIH NOVINA OPĆINE MARČANA”, BR. 7/09

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine
Marčana”
_____________________________________________________________________

ZAVRŠNA ODREDBA IZ ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE STIPENDIRANJU
STUDENATA IZ “SLUŽBENIH NOVINA OPĆINE MARČANA”, BR. 15/17.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine
Marčana”
_____________________________________________________________________

ZAVRŠNA ODREDBA IZ ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE STIPENDIRANJU
STUDENATA IZ “SLUŽBENIH NOVINA OPĆINE MARČANA”, BR. 11/21.

Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom novinama
Općine Marčana“, osim članka 7 (članak 23.). koji stupa na snagu i primjenjuje se počevši od 01.
siječnja 2022. godine.

Odluka o visini mjesečne stipendije ("Službene novine Općine Marčana", br. 1/20.)
Na temelju članka 6. stavka 5. Odluke o stipendiranju studenata (“Službene novine
Općine Marčana”, br. 4/99, 7/05., 4/07., 11/08. ,7/09. i 15/17.) i članka 47. točke 67. Statuta
Općine Marčana ( “Službene novine Općine Marčana”, br. 7/09, 2/13 i 4/13 – pročišćeni tekst),
Načelnik Općine Marčana dana 02. siječnja 2020. godine, donosi slijedeću

ODLUKU
o visini mjesečne stipendije
Članak 1.
Visina mjesečne stipendije, koja se isplaćuje iz proračuna Općine Marčana studentima s
kojima su sklopljeni ugovori o dodijeli stipendije, utvrđuje se u visini od 800,00 kuna.
Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka stipendija iznosi:
- 880,00 kuna mjesečno za redovne studente druge i viših godina studija s kojima su
sklopljeni ugovori o dodijeli stipendije i koji su u protekloj nastavnoj godini imali prosjek ocjena
iz svih predmeta od 4,00 do 4,50;
- 960,00 kuna mjesečno za redovne studente druge i viših godina studija s kojima su
sklopljeni ugovori o dodijeli stipendije i koji su u protekloj nastavnoj godini imali prosjek ocjena
iz svih predmeta viši od 4,50.
Članak 2.
O ovoj Odluci Jedinstveni upravni odjel Općine Marčana će u roku od 30 dana pisano
obavijestiti sve studente s kojima je sklopljen ugovor o dodjeli stipendije.
Članak 3.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini mjesečne stipendije
(“Službene novine Općine Marčana”, br. 1/17.).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine
Marčana”, a na postojeće korisnike stipendije primjenjuje se od isplate stipendije za siječanj
2020. godine.
Klasa: 604-03/20-01/01
Urbroj:2168/05-03-20-01
Marčana, 02. siječnja 2020.
OPĆINSKI NAČELNIK
Predrag Pliško,v.r.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Marčana za 2022. godinu ("Službene novine
Općine Marčana", br. 12/21.)
Na temelju članka 3. točke 37. i članka 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br.
87/08., 136/12. i 15/15.), članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne
promidžbe i referenduma („Narodne novine“, br. 29/19. i 98/19.), te članka 36. točke 2. Statuta
Općine Marčana ("Službene novine Općine Marčana", br. 7/09., 2/13. i 4/13-pročišćeni tekst i
3/21.), Općinsko vijeće Općine Marčana je na sjednici održanoj 22. prosinca 2021. godine,
donijelo

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Marčana za 2022. godinu
I OPĆI DIO
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje se struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka
Proračuna Općine Marčana za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje,
opseg zaduživanja, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava
i obveze korisnika proračunskih sredstava (u daljnjem tekstu: korisnik), pojedine ovlasti
Načelnika Općine Marčana (u daljnjem tekstu: Općinski načelnik) u izvršavanju Proračuna, te
druga pitanja u izvršavanju proračuna.
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se
jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.
Članak 2.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.
Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.
U računu prihoda i rashoda iskazuju se prihodi, kao i prihodi od prodaje nefinancijske
imovine, te rashodi, kao i rashodi za nefinancijsku imovinu utvrđeni za financiranje javnih
izdataka na razini Općine Marčana sukladno zakonskim i drugim propisima.
U računu zaduživanja/financiranja – pod B iskazuju se primici od zaduživanja te izdaci
za otplatu zajmova.
Posebni dio sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika po lokacijskoj,
organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja,
raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
Plan razvojnih programa po godinama čine planovi razvojnih programa koji su utvrđeni
srednjoročnim planovima razvitka, posebnim zakonima ili drugim propisima.
Članak 3.
Općina Marčana na dan 01. siječnja 2022. godine imati će kreditno zaduženje od
7.493.754,85 kuna po odobrenom dugoročnom kunskom kreditu u iznosu od 7.900.000,00 kuna
na rok od 8 godina za financiranje realizacije kapitalnog projekta građenja i opremanja dječjeg
vrtića u mjestu Marčana.
U 2022. godini planira se otplatiti 4.696.487,40 kuna kredita iz stavka 1. ovoga članka,
od čega 2.950.474,42 kuna po doznaci sredstava odobrene potpore od strane Agencije za
plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju prema ugovoru o financiranju tog
kapitalnog projekta iz sredstava za Podmjeru 7.4. provedbu tipa operacije 7.4.1. Programa
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2021. godina, 809.881,58 kuna iz
potpore Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije, a 831.131,40 kuna iz
vlastitih sredstava.

Očekivani iznos ukupnoga duga po osnovi kreditnog zaduženja na kraju
proračunske 2022. godine iznosit će 2.797.267,45 kuna.
Članak 4.
Općina Marčana može se tijekom 2022. godine kratkoročno zadužiti do 2.000.000,00
kuna na rok ne duži od 30. prosinca 2022. godine, bez mogućnosti daljnjeg reprograma, za
premošćivanje jaza nastalog između različite dinamike priljeva sredstva i dospijeća obveza u
vidu kredita kod neke od banaka ili u vidu dopuštenog prekoračenja po računu kod poslovne
banke kod koje Općina Marčana ima račun.
Odluku o zaduživanju iz stavka 1. ovoga članka prema potrebi donosi općinski načelnik,
koji donosi i odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, te sklapa ugovor o kratkoročnom
kreditu.
Članak 5.
Ne planira se prijenos viška prihoda nad rashodima niti manjak proračuna koji bi se
prenio iz 2021. godine u 2020. godinu.
U slučaju da se ipak ostvari višak pili manjak prihoda u odnosu na rashode, višak
prihoda će se, ovisno o namjeni sredstava tog prenesenog viška prihoda, koristiti za podmirenje
obveza tekuće 2022. godine, dok će o načinu pokrića eventualnog manjka prihoda nad
rashodima iz prethodne godine odlučivati Općinsko vijeće.
Članak 6.
Pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Općine Marčana i ustanove čiji je
osnivač Općina Marčana mogu se dugoročno zadužiti samo za investiciju i uz suglasnost
nadležnih tijela Općine Marčana, sukladno važećim propisima i Statutu Općine Marčana.
Općina Marčana može dati jamstvo za ispunjenje obveza pravnoj osobi u većinskom
izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine Marčana i ustanovi čiji je Općina Marčana
osnivač, sukladno važećim propisima i Statutu Općine Marčana, uz prethodnu suglasnost
ministra financija. Dana jamstva uključuju se u opseg zaduženja Općine Marčana.
II IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 7.
Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.
Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini prihodi su Proračuna za 2022. godinu.
Rashodi za koje je nastane obveza u 2022. godini rashodi su Proračuna za 2022.
godinu, neovisno o plaćanju.
O namjeni viška prihoda nad rashodima odnosno o načinu pokrića eventualnog manjka
prihoda nad rashodima iz prethodne godine odlučuje Općinsko vijeće.
Članak 8.
Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom u Proračunu.
Sredstva Proračuna osiguravaju se korisnicima koji su u Posebnom dijelu Proračuna
određeni za nositelje sredstava na pojedinim pozicijama.
Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene
Proračunom, i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.
Namjenski prihodi od učešća roditelja i drugih jedinica lokalne samouprave u snošenju
dijela troškova programa predškolskog odgoja polaznika Dječjeg vrtića Vrtuljak Marčana
uplaćuju se u korist Dječjeg vrtića Vrtuljak Marčana.

Članak 9.
Uplaćene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu se
izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih sredstava.
Uplaćene, a neplanirane ili manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne
namjene, mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima uz prethodnu
suglasnost Općinskog načelnika do iznosa uplaćenih sredstava.
Izvršavanje rashoda i izdataka Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i
primitaka usklađivat će se u tijeku godine sa stvarnim iznosom naplaćenih prihoda i primitaka
za te namjene, te očekivanjima njihove naplate do kraja proračunske godine.
Visina Proračuna za primitke i izdatke iz ovog članka usklađivat će se s izmjenama i
dopunama Proračuna tijekom godine ili na kraju poslovne godine.
Namjenski prihodi i primici koji ne budu utrošeni u tijeku proračunske godine prenose se
u narednu proračunsku godinu.
Članak 10.
Sredstva se korisnicima stavljaju na raspolaganje isključivo na osnovu pismenog naloga iz
kojeg je vidljivo:
- da je namjena odobrena u Proračunu,
- da je svota stvorene obveze na razini odobrene,
- da je obveza likvidirana od nadležne osobe.
Nadležna osoba iz stavka 1. ovog članka je Načelnik Općine Marčana ili osoba koju on
ovlasti, osim za namjene koje se ovom Odlukom i programima javnih potreba posebno
reguliraju.
Članak 11.
Poslove u svezi naplate lokalnih poreza za Općinu Marčana vršit će Istarska županija.
Za obavljanje poslova naplate ostalih neporeznih prihoda, zadužuje se Jedinstveni
upravni odjel Općine Marčana.
Članak 12.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina, vraćaju se uplatiteljima na
teret rashoda Proračuna.
Odluku o povratu sredstava donosi općinski načelnik na temelju dokumentiranog
zahtjeva korisnika ili prijedloga pročelnika kojeg potpisuje pročelnik općinske uprave, odnosno
osoba koju on ovlasti.
Članak 13.
Postupak nabavke dugotrajne imovine i izvođenje investicijskih radova mora se obavljati
uz odobrenje Općinskog načelnika, sukladno odredbama propisa o javnoj nabavi, odnosno
temeljem odluke Općinskog vijeća, kada se radi o stjecanju pokretnina i nekretnina čija
pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u 2021. godini.
Odluku o pokretanju postupaka javne nabave sukladno Proračunu, te o izboru
najpovoljnijeg ponuditelja donosi općinski načelnik.
Plaćanje predujma može se odrediti odnosno ugovoriti samo u iznimnim slučajevima,
kada za to postoje posebno opravdani razlozi.

Članak 14.
U Proračunu Općine Marčana za 2022. godinu se u Razdjelu 001 Glavi 00102 Programu
1005 redovna djelatnost Općinskog načelnika Aktivnost A100010 Nepredviđeni rashodi –
pričuva Načelnika utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu u visini od 10.000,00 kuna.
Sredstva proračunske zalihe iz prethodnog stavka koriste se za nepredviđene namjene, za
koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za
njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti,
kao i za druge namjene određene Zakonom o proračunu.
O korištenju sredstava proračunske zalihe iz stavka 1. ovog članka odlučuje Općinski
načelnik.
Članak 15.
Općinski načelnik može u tijeku proračunske godine raspoloživa novčana sredstva na
računu proračuna, koja nisu nužna za plaćanje tekućih obveza polagati u poslovnu banku na
određeni rok poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.
Odluku o izboru banke i uvjete ulaganja novčanih sredstava iz stavka 1. ovog članka
određuje Općinski načelnik svojim aktom.
Članak 16.
U Razdjelu 001 Glavi 00101 Programu 1000 redovna djelatnost Općinskog vijeća
Aktivnost A1000040 Donacije političkim strankama pod Tekuće donacije utvrđuju se sredstva za
tekuće donacije političkim strankama i nezavisnim vijećnicima u iznosu od 70.383,60 kuna.
Dio novčanih sredstava iz stavka 1. ovoga članka raspoređuje se na političke stranke i
nezavisne vijećnike zastupljene u Općinskom vijeću Općine Marčana do stupanja na snagu
odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju lokalnih izbora, tako da im mjesečno pripada:
1. Istarskom demokratskom saboru – IDS – 2.249,10 kuna,
2.Demokratima- 485,10 kuna,
3. Istarskoj stranci umirovljenika – ISU – 485,10 kuna,
4.Hrvatskoj demokratskoj zajednici- HDZ-441,00 kuna,
5 Hrvatskoj stranci umirovljenika – HSU – 441,00 kuna,
6. Socijal demokratskoj partiji Hrvatske – SDP – 441,00 kuna,
7.Srećku Peršiću izabranom sa Kandidacijske liste grupe birača nositelja Srećka Peršića
– 441,00 kuna,
8.Daliboru Radoloviću izabranom sa Kandidacijske liste grupe birača nositelja Srećka
Peršića – 441,00 kuna,
9.Branku Varešku izabranom sa Kandidacijske liste grupe birača nositelja Srećka Peršića
– 441,00 kuna,
Raspoređena sredstva iz stavka 2. ovoga članka doznačuju se na žiroračun političke
stranke, odnosno na poseban račun nezavisnog vijećnika Općinskog vijeća tromjesečno u
jednakim iznosima, a ako se početak ili završetak mandata ne poklapaju s početkom ili
završetkom tromjesečja, u tom se tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran broju dana trajanja
mandata.
Članak 17.
U Razdjelu 2 Posebnog dijela Proračuna sredstva programa javnih potreba u socijalnoj
skrbi i zdravstvu, Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja, programa javnih
potreba u školstvu, programa javnih potreba u školstvu, programa javnih potreba u kulturi,
Programa javnih potreba u športu, te Programa javnih potreba koje se ostvaruju putem udruga
civilnog društva, koristit će se sukladno tim programima javnih potreba koji se donose

istodobno s donošenjem Proračuna Općine Marčana za 2022. godinu, te pojedinačnim aktima
kada je njihovo korištenje vezano za takve akte (rješenja o socijalnoj skrbi, ugovori o
stipendiranju, ugovori i dr.).
Sredstva za javnozdravstvene mjere deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije koristit će se
sukladno Programu mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti koji donosi općinski načelnik do
31. siječnja 2022. godine na prijedlog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije
(članak 5. stavak 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti – „Narodne novine“, br.
97/07, 113/08., 43/09., 130/17., 114/18., 47/20. i 134/20.).
Sredstva Programa razvoja i poticanja poljoprivrede u dijelu koji se odnosi na mjere za
poboljšanje ruralne infrastrukture vezane uz razvitak poljoprivrede koristit će se na temelju
programa radova koji donosi Općinski načelnik u roku od 30 dana od donošenja Proračuna
Općine Marčana za 2022. godinu.
Sredstva programa Protupožarna zaštita u dijelu koji se odnosi na izradu i održavanje
protupožarnih putova i prosjeka koristit će se na temelju programa radova koji donosi Općinski
načelnik u roku od 30 dana od donošenja Proračuna Općine Marčana za 2022. godinu.
Sredstva Programa održavanja komunalne infrastrukture raspoređivat će se sukladno
Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, Posebnom dijelu Proračuna, te
ugovorima se sklapaju u tu svrhu.
Sredstva Programa građenja komunalne infrastrukture raspoređivat će se sukladno
Programu građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, te Posebnom dijelu Proračuna.
Sredstva Programa provedbe prostornih planova u dijelu u kojem se odnosi na prostorno
planiranje i provedbu prostornih planova raspoređivat će se sukladno Posebnom dijelu
Proračuna.
Provedbeni planovi i njihove izmjene i dopune, te drugi troškovi uređenja zemljišta
mogu se, sukladno članku 167. i članku 169. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”,
br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) financirati sredstvima vlasnika zemljišta ili
investitora, koja oni plaćaju neposredno stručnom izrađivaču, odnosno izvođaču radova.
Članak 18.
Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti ostvarivanja planiranih prihoda i
primitaka i izdataka Proračuna predložiti će se izmjene i dopune Proračuna radi uravnoteženja
odnosno preraspodjele sredstava.
Proračunska sredstva mogu se unutar pozicija Računa prihoda i rashoda kod proračunskih
korisnika ili između proračunskih korisnika preraspodijeliti u visini do najviše 5% sredstava na
stavci koja se umanjuje.
O preraspodijeli sredstava iz prethodnog stavka odlučuje Općinski načelnik.
Općinski načelnik je dužan tromjesečno izvješćivati Općinsko vijeće o preraspodjelama
proračunskih sredstava iz ovog članka.
Članak 19.
Općinski načelnik ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim
poslovanjem korisnika te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava, i to
neposredno kao i putem osoba koje on odredi.
Korisnici sredstava iz općinskog proračuna su dužni dati sve potrebite podatke i izvješća
koja se od njih zatraže, te omogućiti provedbu nadzora nad korištenjem proračunskih sredstava.
U slučaju da korisnici sredstava iz općinskog proračuna nesvrsishodno koriste doznačena
proračunska sredstva ili da omoguće nadzor nad njihovim korištenjem, ili ne podnose tražena
izvješća, obustavit će im se isplata sredstava planiranih u općinskom proračunu, te zatražiti
povrat već doznačenih, a nenamjenski utrošenih novčanih sredstava.

Članak 20.
Općinski načelnik može otpisati ili djelomično otpisati potraživanja, ako bi troškovi naplate
tih potraživanja bili nerazmjerni s visinom tih potraživanja ili se ustanovi apsolutna nemogućnost
njihove naplate.
III ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 21.
Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Općine Marčana”, a stupa na snagu 01.
siječnja 2022. godine.
Klasa: 400-08/21-01/04
Urbroj: 2168/05-01-21-03
Marčana, 22. prosinca 2021.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARČANA
PREDSJEDNIK
Denis Diković,v.r.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službene novine Općine
Marčana”, br. 9/17.)
Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16.)
i članka 36. stavka 2. Statuta Općine Marčana ( „Službene novine Općine Marčana“, br. 7/09.,
2/13. i 4/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Marčana na sjednici održanoj dana 30.
lipnja 2017. godine donosi

PRAVILNIK
o provedbi postupaka jednostavne nabave
I.OPĆA ODREDBA
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom uređuju postupci, pravila i uvjeti za nabavu robe i usluga u tijelima
Općine Marčana (u daljnjem tekstu: Općina) čija je procijenjena vrijednost bez poreza na dodanu
vrijednost (PDV) manja od 200.000,00 kuna te nabavu radova čija je procijenjena vrijednost bez
poreza na dodanu vrijednost (PDV) manja od 500.000,00 kuna (u daljnjem tekstu: jednostavna
nabava), na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.
II. NAČELA JAVNE NABAVE
Članak 2.
U provedbi postupaka nabave iz ovog Pravilnika, Općina je obvezna poticati tržišno
nadmetanje gdje god je to moguće, osigurati jednak tretman svim gospodarskim subjektima koji
sudjeluju u postupku nabave te transparentnost postupaka.
Općina je obvezna primjenjivati odredbe ovoga Pravilnika na način koji omogućava
učinkovitu nabavu te ekonomično i svrhovito trošenje proračunskih sredstava.
U provedbi postupaka nabave robe i usluga te radova osim ovog Pravilnika, obvezno je
primjenjivati i druge važeće zakonske i podzakonske akte, kao i interne akte, a koji se odnose na
pojedini predmet nabave u smislu posebnih zakona (npr. Zakon o obveznim odnosima, Zakon o
prostornom uređenju, Zakon o gradnji, i dr.).
III. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA
Članak 3.
Na sprječavanje sukoba interesa na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o
javnoj nabavi.
IV. POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE
Članak 4.
Postupci jednostavne nabave u smislu ovoga Pravilnika jesu:
- Javno prikupljanje ponuda,
- Ograničeno prikupljanje ponuda,
- Izravno ugovaranje.
Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, te ostalih odredbi ovog Pravilnika, ako je za
postupke jednostavne nabave koji se u cijelosti ili djelomično financiraju iz EU sredstava ili
drugih sredstava, od strane nadležnih ministarstava i provedbenih tijela ili natječajima propisana
posebna metodologija provođenja tih postupaka jednostavne nabave, ti će se postupci
jednostavne nabave provoditi po toj propisanoj posebnoj metodologiji.

Članak 5.
Javno prikupljanje ponuda i ograničeno prikupljanje ponuda provode se, u pravilu, za
nabave robe i usluga, te radova čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od
70.000,00 kuna, a za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti bez PDV-a manje od
200.000,00 kuna odnosno kod radova manje od 500.000,00 kuna.
Izravno ugovaranje u pravilu se provodi za nabavu robe, usluga te radova čija je
procijenjena vrijednost bez PDV-a manja od 70.000,00 kuna.
O odabiru načina jednostavne nabave iz stavka 1. ovoga članka odlučuje općinski
načelnik.
Općinski načelnik može odlučiti da se i za nabavu robe, usluga te radova iz stavka 2.
ovoga članka provede javno prikupljanje ponuda i ograničeno prikupljanje ponuda.
1.Javno prikupljanje ponuda
Članak 6.
Javno prikupljanje ponuda je postupak nabave u kojem na temelju javno objavljenog
poziva za prikupljanje ponuda svaki zainteresirani gospodarski subjekt može podnijeti ponudu.
Poziv za javno prikupljanje ponuda objavljuje se na web stranici Općine Marčana
www.marcana.hr pod Javna nabava (u daljnjem tekstu: Profil Općina - Javna nabava).
Poziv za javno prikupljanje ponuda najmanje sadrži:
-Uvodne odredbe –obavijest naručitelja potencijalnim ponuditeljima da pokreće
jednostavnu nabavu,kako bi zadovoljio svoje potrebe
-Naziv naručitelja
-Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije (Troškovnik)
-Procijenjenu vrijednosti nabave
-Kriterij za odabir ponude (najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda)
-Uvjete i zahtjeve nabave koje ponuditelji trebaju ispuniti, ako se traži(npr.:način
izvršenja,rok izvršenja, rok trajanja ugovora, rok valjanosti ponude,mjesto izvršenja,rok,način i
uvjeti plaćanja,odredbe o cijeni ponude,isključenje i uvjeti sposobnosti (dokazi),jamstva, ostalo
-Rok za dostavu ponuda (datum i vrijeme)
-Način dostavljanja ponude (forma)
-Adresu na koju se ponude dostavljaju
-Internetsku adresu ili adresu na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija ako je
potrebno
-Kontakt osobu, broj telefona i adresu elektroničke pošte
-Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju.
Istovremeno s objavom poziva na Profilu Općina - Javna nabava, poziv se može uputiti i
na adrese najmanje tri gospodarska subjekta.
Ponude zaprimljene na temelju poziva iz stavka 3. ovoga članka imaju jednaki status u
postupku pregleda i ocjene ponuda kao i ponude zaprimljene na temelju poziva iz stavka 3.
ovoga članka.
Poziv iz stavka 2. ovoga članka može se, umjesto objave na Profilu Općina - Javna
nabava, objaviti i u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN), ovisno o
prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja.
2.Ograničeno prikupljanje ponuda
Članak 7.
Ograničeno prikupljanje ponuda je postupak nabave u kojem naručitelj poziva najmanje
tri gospodarska subjekta po vlastitom odabiru da dostave ponudu sukladno uvjetima i zahtjevima
iz poziva na dostavu ponuda.

Sadržaj poziva iz stavka 1. ovoga članka određuje se sukladno odredbama članka 6.
stavka 3. ovoga Pravilnika.
Poziv na dostavu ponuda upućuje se gospodarskim subjektima na dokaziv način (putem
ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga ili druge odgovarajuće kurirske službe, faxom,
elektroničkom poštom).
Poziv na dostavu ponuda iz stavka 3. ovoga članka, dodatno se može objaviti i na Profilu
Općina – Javna nabava.
3. Izravno ugovaranje
Članak 8.
Izravno ugovaranje je postupak nabave u kojem naručitelj izdaje narudžbenicu ili sklapa
ugovor s jednim gospodarskim subjektom.
Općinski načelnik će za provedbu nabave radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti
manje od 70.000,00 kuna, ako sam ne priprema i provodi tu nabavu, odrediti ovlaštenog
predstavnika naručitelja, u pravilu za slučajeve takve nabave.
Prije izdavanja narudžbenice odnosno sklapanja ugovora ovlašteni predstavnik naručitelja
po potrebi vrši ispitivanje tržišta prikupljanjem podataka iz službenih cjenika , prikupljanjem
ponuda ili pregledom web stranica na kojima se nalaze podaci o predmetu nabave , te o tome
sačinjava zapisnik i predlaže odgovornoj osobi naručitelja odabir gospodarskog subjekta.
Narudžbenica ili poziv za sklapanje ugovora upućuje se gospodarskom subjektu u pravilu
elektroničkom poštom.
Narudžbenica obvezno sadrži podatke o:
-vrsti roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere,
količina, jediničnih cijena te ukupnih cijena,
-roku i mjestu isporuke,
-načinu i roku plaćanja,
-gospodarskom subjektu- dobavljaču.
Narudžbenicu potpisuje općinski načelnik ili osoba koju on ovlasti.
Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, ugovor o nabavi može se sklopiti izravnim
ugovaranjem s jednim gospodarskim subjektom i za nabave robe i usluga, te radove čija je
procijenjena vrijednost bez PDV-a veća od 70.000,00 kuna u sljedećim slučajevima:
- nabave usluga od ponuditelja čiji se odabir predlaže zbog specijalističkih stručnih
znanja i posebnih okolnosti (odvjetničke usluge, konzultantske usluge, usluge vještaka,
specijalističke usluge, tehnički razlozi i slično),
- nabave robe zbog posebnih okolnosti ili po posebnim uvjetima,
- kada zbog umjetničkih razloga i/ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava
ugovor može izvršiti samo određeni ponuditelj,
- nabave javnobilježničkih usluga,zdravstvenih usluga, socijalnih usluga, usluga
obrazovanja i konzervatorskih usluga,
- kod geodetskih poslova, usluga projektiranja i prostornog planiranja ukoliko je
gospodarski subjekt za istu građevinu ili isti prostor već pružao uslugu naručitelju,
- za nabavu istovrsnih roba, usluga ili radova po istim ili nižim jediničnim cijenama od
onih ostvarenih u otvorenom postupku javne nabave u kojem je gospodarski subjekt bio
odabran od strane naručitelja kao najpovoljniji ponuditelj,
-kada uslugu pruža ili radove izvodi trgovačko društvo u isključivom vlasništvu
naručitelja ili u suvlasništvu naručitelja, ako u tom trgovačkom društvu naručitelj sa drugim
jedinicama lokalne samouprave drži većinski udio,
- kada u postupku javnog prikupljanja ponuda ili ograničenog prikupljanja ponuda nije
dostavljena nijedna ponuda, a postupak jednostavne nabave se ponavlja,
- žurne nabave uzrokovane događajima koji se nisu mogli unaprijed predvidjeti.

V. PROVEDBA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE
Članak 9.
Postupak jednostavne nabave pripremaju i provode najmanje dvije ovlaštene osobe
naručitelja,koje imenuje općinski načelnik odlukom o početku postupka jednostavne nabave.
Iznimno od odredbi ovoga stavka odluka o početku postupka jednostavne nabave u pravilu ne
donosi za pojedinačne nabave vrijednosti do 70.000,00 kuna.
Odlukom o početku postupka jednostavne nabave, naročito se određuje:
-naziva predmeta nabave,
-redni broj predmeta nabave u Planu nabave,
-procijenjena vrijednost nabave,
-iznos planiranih sredstava (s PDV-om)
-izvor sredstava
-podaci o osobama koje pripremaju i provode postupak (stručno povjerenstvo),
-podaci o načinu provedbe nabave (javno prikupljanje ponuda, ograničeno prikupljanje
ponuda, izravno ugovaranje),
-podaci o ponuditeljima kojima će se uputiti poziv na dostavu ponude kod ograničenog
prikupljanja ponuda, odnosno o ponuditelju kojemu će se uputiti poziv kod izravnog ugovaranja,
-ostalih podaci koje naručitelj smatra bitnim
Ovlaštene osobe iz stavka 1. ovog članka ne moraju biti zaposlenici naručitelja.
Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika naručitelja (stručnog povjerenstva) su:
potpisivanje izjave o sprječavanju sukoba interesa, utvrđivanje uvjeta vezanih uz predmet
nabave, potrebnog sadržaja uputa za prikupljanje ponuda, kontrole tehničkih specifikacija,
ponudbenih troškovnika i ostalih dokumenata vezanih uz predmetnu nabavu, slanje poziva za
dostavu ponuda, otvaranje pristiglih ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju ponuda, pregled i
ocjena ponuda, predlaganje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude sukladno uvjetima
propisanim pozivom za dostavu ponuda.
U pripremi i provedbi postupka javnog prikupljanja ponuda i u ograničenom prikupljanju
ponuda obvezno sudjeluje najmanje jedna osoba koja ima važeći certifikat u području javne
nabave.
U postupcima nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna, a
manje od 200.000,00 za nabave robe i/ili usluga ,odnosno manje od 500.000,00 kuna za nabavu
radova, osobe koje sudjeluju u pripremi i provedbi postupka nabave moraju biti različite od
osoba zaduženih za izradu tehničkih specifikacija i za praćenje provedbe i realizacije ugovora
U postupcima jednostavne nabave ne provodi se javno otvaranje ponuda.
Cijeli tijek postupka jednostavne nabave mora biti dokumentiran.
Članak 10.
Ponude u postupku javnog prikupljanja ponuda i u ograničenom prikupljanju ponuda
dostavljaju se elektroničkim putem ili se dostavljaju u pisarnicu Općine neposrednom predajom,
putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga ili druge odgovarajuće kurirske službe. Način
dostave određuje se u pozivu.
Rok za dostavu ponuda mora biti primjeren predmetu nabave i ne smije biti kraći od tri
dana za elektronski način dostave odnosno pet dana drugih vidova dostave ponuda, osim u
slučaju žurne nabave.
Članak 11.
Ovlaštene osobe za provedbu postupka nabave pregledavaju, ocjenjuju i rangiraju ponude
prema kriteriju za odabir ponude, vode o tome zapisnik te daju prijedlog općinskom načelniku
za odabir najpovoljnije ponude.
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda obvezno sadrži:
1.Podatke o naručitelju,

2.Podatke o predmetu nabave,
3.Redni broj iz plana nabave,
4.Podatak o datumu slanja poziva na dostavu ponuda,
5.Datum početka otvaranja te pregleda i ocjena ponuda,
6.Naziv i sjedište svih ponuditelja,
7.Analitički prikaz traženih i danih dokumenata (provjera uvjeta i zahtjeva koji su
traženi),
8.Analizu ponuda vezano uz ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabave i
tehničkih specifikacija,
9.Naziv i sjedište ponuditelja čije se ponude odbijaju na osnovu rezultata pregleda i
ocjene ponuda s obrazloženjem razloga za njihovo odbijanje,
10.Podatke o ispravcima računskih pogrešaka u ponudama ako ih je bilo,
11.Rangiranje valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude,
12.Prijedlog odgovornoj osobi za donošenje odluke o ponuditelju s kojim će se sklopiti
ugovor ili
odluke o poništenju s obrazloženje.
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja obvezno sadrži:
1.Podatke o naručitelju,
2.Podatke o predmetu nabave,
3.Procijenjenu vrijednost nabave, ako je primjenjivo,
4.Redni broj iz plana nabave,
5.Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora ili naziv jednog ili više
gospodarskih subjekata za sklapanje okvirnog sporazuma,
6.Razloge odabira, cijenu odabrane ponude,obilježja i prednosti odabrane ponude,
7.Datum donošenja i potpis odgovorne osobe.
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, zajedno s preslikom zapisnika o otvaranju,
pregledu i ocjeni ponuda s prijedlogom odabira ponude, dostavlja se bez odgode svakom
ponuditelju na dokaziv način u roku od 8 dana od isteka roka za dostavu ponuda, osim ako je u
dokumentaciji o nabavi određen duži rok.
Odluka postaje izvršna danom njenog donošenja te se temeljem nje može odmah
pristupiti sklapanju ugovora.
Obavijest o poništenju postupka nabave dostavlja se svakom ponuditelju na dokaziv
način.
Članak 12.
Općina može s gospodarskim subjektom koji izvršava osnovni ugovor sklopljen
sukladno odredbama ovog Pravilnika sklopiti dodatak ugovoru ili izdati narudžbenicu:
- za dodatne isporuke robe od ponuditelja s kojim je zaključen osnovni ugovor, ako bi
promjena istoga obvezala Naručitelja da nabavi robu koja ima drugačije tehničke značajke što bi
rezultiralo neskladnošću ili tehničkim poteškoćama u radu i održavanju,
- za dodatne radove koji nisu bili uključeni u početni projekt niti u osnovni ugovor,
- za nove radove koji se sastoje u ponavljanju sličnih radova koji se dodjeljuju
gospodarskom subjektu,
- za dodatne usluge koje nisu bile uključene u početni projekt niti u osnovni ugovor,
- za nove usluge koje se sastoje u ponavljanju sličnih usluga koje se dodjeljuju
gospodarskom subjektu.
Vrijednost roba, radova ili usluga iz sklopljenog dodatka ugovoru / narudžbenice, zajedno
sa osnovnim ugovorom, ne smije prijeći vrijednosne pragove iz članka 1. ovog Pravilnika.

VI. DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE
Članak 13.
U pozivu za javno prikupljanje ponuda, pozivu za ograničeno prikupljanje ponuda te u
pozivu za sklapanje ugovora izravnom pogodbom, obvezno se navodi podaci sadržani u članku
6. stavku 3. ovog Pravilnika, te po potrebi i drugi podaci, dokumenti i informacije koje
gospodarskom subjektu omogućuju izradu i dostavu ponude.
VII. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE
Članak 14.
Kriteriji za odabir ponude u postupcima jednostavne nabave mogu biti najniža cijena ili
ekonomski najpovoljnija ponuda.
Ako se kao kriterij koristi ekonomski najpovoljnija ponuda, osim kriterija cijene mogu se
koristiti i drugi kriteriji povezani s predmetom nabave kao što su: kvaliteta, tehničke prednosti,
estetske i funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, rok
isporuke ili rok izvršenja, jamstveni rok i drugo.
VIII. SKLAPANJE I IZVRŠENJE UGOVORA
Članak 15.
S odabranim ponuditeljem sklapa se ugovor o nabavi koji mora biti u skladu s uvjetima
određenim u pozivu na dostavu ponude te s odabranom ponudom.
Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sklopit će se najkasnije u roku od 30 dana od dana
dostave obavijesti o odabiru ponude svim ponuditeljima.
Članak 16.
Ugovor sklopljen u postupku jednostavne nabave mora se izvršavati u skladu s uvjetima
iz poziva na dostavu ponude te odabranom ponudom.
Općinski načelnik obvezan je kontrolirati izvršenje sklopljenih ugovora na temelju
provedenog postupka jednostavne nabave.
IX. REGISTAR UGOVORA JEDNOSTAVNE NABAVE
Članak 17.
Općina je obvezna voditi registar sklopljenih ugovora jednostavne nabave i objaviti ga na
Profilu Općina - Javna nabava.
X. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 18.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Odluka o provedbi postupaka javne
nabave procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn za robu i usluge i 500.000,00 kn za radove
(“Službene novine Općine Marčana“, br. 12/13.)
Članak 19.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama
Općine Marčana".
Ovaj Pravilnik će se objaviti i na web stranici Općine Marčana.
Klasa:406-01/17-01/02
Urbroj:2168/05-01-17-04
Marčana, 30. lipnja 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARČANA
PREDSJEDNIK
Denis Diković,v.r

Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije
civilnog društva (“Službene novine Općine Marčana”, br. 3/16.)
Na temelju članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
(„Narodne novine“, broj 26/15.) i članka 47. stavka 1. točke 67. Statuta Općine Marčana
("Službene novine Općine Marčana", br. 7/09., 2/13. i 4/13-pročišćeni tekst), Načelnik Općine
Marčana dana 30. ožujka 2016. godine donosi

PRAVILNIK
o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog
društva
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje
sredstava proračuna Općine Marčana (u nastavku teksta: Općina Marčana) udrugama čije
aktivnosti pridonose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih
strateškim i planskim dokumentima Općine Marčana.
Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na udruge na odgovarajući se način
primjenjuju i na druge organizacije civilnoga društva kada su one, u skladu s uvjetima javnog
natječaja ili poziva (u nastavku teksta: natječaj) za financiranje programa, projekata i
manifestacija, prihvatljivi prijavitelji odnosno partneri.
Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na financiranje programa, projekata i
manifestacija ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Općina Marčana. Iznose financiranja tih
programa i projekata definira se kroz proračun i programe javnih potreba.
Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na
muški i ženski rod.
Članak 2.
Ako posebnim propisom nije drukčije određeno, odredbe ovog Pravilnika primjenjuju
se kada se udrugama odobravaju financijska sredstva proračuna Općine Marčana za:
- provedbu programa, projekata i manifestacija kojima se ispunjavaju ciljevi i
prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima,
- provedbu programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom,
- obavljanje određene javne ovlasti na području Općine Marčana povjerene posebnim
zakonom,
- pružanje socijalnih usluga na području Općine Marčana temeljem posebnog propisa,
- sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i
projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora za
udruge s područja Općine Marčana,

- podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Općine
Marčana,
- donacije i sponzorstva i
- druge oblike i namjene dodjele financijskih sredstava iz proračuna Općine Marčana.
Članak 3.
Projektom se smatra skup aktivnosti koje su usmjerene k ostvarenju zacrtanih ciljeva
čijim će se ostvarenjem odgovoriti na uočeni problem i ukloniti ga, vremenski su ograničene i
imaju definirane troškove i resurse.
Programi su kontinuirani procesi koji se u načelu izvode u dužem razdoblju kroz niz
različitih aktivnosti čiji su struktura i trajanje fleksibilniji. Mogu biti jednogodišnji i
višegodišnji.
Jednodnevne i višednevne manifestacije su aktivnosti koje provode udruge ili druge
organizacije civilnoga društva i neprofitne organizacije radi dodatne ponude na području
Općine Marčana i razvoja Općine Marčana općenito. Mogu biti sportske, kulturne,
zabavne, socijalne, humanitarne, gastronomske i druge.

II. PREDUVJETI ZA FINACIRANJE KOJE OSIGURAVA OPĆINA MARČANA
Definiranje prioritetnih područja financiranja
Članak 4.
Jedinstveni upravni odjel Općine Marčana (u daljnjem tekstu:Upravni odjel) će, u
postupku donošenja Proračuna, prije raspisivanja natječaja za dodjelu financijskih sredstava
udrugama utvrditi prioritete financiranja koji moraju biti usmjereni postizanju ciljeva
definiranih strateškim i razvojnim dokumentima Općine Marčana te će, u okviru svojih
mogućnosti, u proračunu osigurati financijska sredstva za njihovo financiranje, a sve u skladu s
odredbama Zakona, Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (u daljnjem
tekstu:Uredba) i ovog Pravilnika.
Iznimno od prethodnog stavka, do 15. rujna za narednu kalendarsku godinu, prijedlog
prioriteta financiranja u području sporta i kulture će utvrditi zajednička povjerenstva od pet
članova koji čine:
- za sport tri predstavnika Upravnog odjela i dva predstavnika Sportske zajednice
Općine Marčana (predsjednik i dopredsjednik),
- za kulturu tri predstavnika Upravnog odjela i dva predstavnika udruga iz područja
kulture koje djeluju na području Općine Marčana.
Utvrđeni prioriteti financiranja iz stavka 1. i 2. ovoga članka podliježu prije njihove
primijene potvrdi općinskog načelnika.

Nadležnost za aktivnosti u postupku odobravanja financiranja
Članak 5.
Za provedbu odredaba ovog Pravilnika u postupcima dodjele sredstava za financiranje
programa i projekata u svim prioritetnim područjima nadležan je Upravni odjel.
Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka u postupcima dodjele sredstava za
financiranje programa i projekata u području sporta za dio postupka nadležna je i sportska
zajednica Općine Marčana (u daljnjem tekstu: Sportska zajednica).
Članak 6.
Zadaća je Upravnog odjela, u postupku pripreme i provedbe javnog natječaja ili javnog
poziva za dodjelu financijskih sredstava udrugama sljedeće:
- predložiti prioritete i programska područja natječaja,
- predložiti kriterije prihvatljivosti i uvjete prijave,
- predložiti natječajnu dokumentaciju,
- javno objaviti i provesti natječaj,
- utvrditi prijedlog sastava ocjenjivačkog povjerenstva odnosno stručnih radnih
skupina za ocjenu projekata i programa,
- razmotriti ocjene projekata i prijedloge za financiranje na temelju kriterija iz
natječaja,
- utvrditi prijedlog odluke o financiranju projekata i programa udruga,
- organizirati stručno praćenje provedbe i provjeru projekata financiranih
temeljem natječaja i
- pripremiti izvještaje o provedbi i rezultatima natječaja Uredu za udruge.
Okvir za dodjelu financijskih sredstava i kapaciteti za provedbu natječaja
Članak 7.
Imajući u vidu raspoloživi iznos financijskih sredstava planiranih u proračunu Općine
Marčana namijenjen zadovoljenju dijela javnih potreba kroz dodjelu putem natječaja
udrugama, Općina Marčana će unaprijed predvidjeti financijski okvir dodjele
financijskih sredstava udrugama po objavljenom natječaju koji obuhvaća:
- ukupan iznos raspoloživih sredstava,
- iznose predviđene za pojedina programska područja (djelatnosti) ako će se
natječaji raspisivati za više programskih područja,
- najniži i najviši iznos pojedinačnih ugovora o dodjeli financijskih sredstava i
- očekivani broj udruga s kojima će se ugovoriti provedba programa ili projekata
u sklopu pojedinog natječaja.
Članak 8.
Općina Marčana će putem Upravnog odjela osigurati organizacijske kapacitete i
ljudske resurse za primjenu osnovnih standarda financiranja, ugovaranja i praćenja
provedbe i vrednovanja rezultata programa i projekata iz svojeg djelokruga.

Članak 9.
Općina Marčana će prije objave javnog poziva ili natječaja izraditi obrasce natječajne
dokumentacije temeljem kojih će udruge prijavljivati svoje programe ili projekte.
Općina Marčana može natječajni postupak i praćenje provedbe i vrednovanja rezultata
provoditi i putem odgovarajućeg informacijskog sustava.
Članak 10.
Općina Marčana će pri financiranju programa i projekata primjenjivati osnovne
standarde planiranja i provedbe financiranja, odnosno praćenja i vrednovanja financiranja i
izvještavanja definirane Uredbom.
III. MJERILA ZA FINANCIRANJE
Članak 11.
Općina Marčana će dodjeljivati sredstva za financiranje programa i projekata
udrugama, potencijalnim korisnicima (u daljnjem tekstu: Korisnici) uz uvjet da:
- su upisani u odgovarajuće registre,
- su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna
svrha nije stjecanje dobiti (organizacije civilnoga društva),
- su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su
predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s
Ustavom i zakonom,
- program/projekt, koji prijave na javni natječaj Općine Marčana, bude ocijenjen kao
značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i
zadovoljenje javnih potreba Općine Marčana definiranih razvojnim i strateškim
dokumentima, odnosno uvjetima svakog pojedinog natječaja,
- su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz
proračuna Općine Marčana i drugih javnih izvora,
- nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno
osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i
proračunu Općina Marčana,
- se protiv korisnika odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja
programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za
prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom,
- općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola
te način sprečavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima,
- imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o
radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način),
- imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu
programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje
socijalnih usluga,
- imaju definirane alternativne izvore financiranja (sustav prikupljanja članarina,
donacije, sponzorstva, gospodarske djelatnosti i dr.) te
- uredno predaju sva izvješća Općini Marčana i drugim institucijama i tijelima.

Članak 12.
Osim uvjeta iz prethodnog članka ovog Pravilnika, Općina Marčana može natječajem
propisati i dodatne uvjete koje udruge trebaju ispunjavati u svrhu ostvarivanja prednosti u
financiranju, kao što su:
- primjena sustava osiguranja kvalitete djelovanja u neprofitnim organizacijama
- uključenost volonterskog rada, posebice mladih, koji na taj način stječu znanja i
vještine potrebne za uključivanje na tržište rada i aktivno sudjelovanje u
demokratskom društvu
- umrežavanje i povezivanje sa srodnim udrugama, ostvarivanje međusektorskog
partnerstva udruga s predstavnicima javnog i poslovnog sektora u svrhu jačanja
potencijala za razvoj lokalne zajednice i dr.
Članak 13.
Općina Marčana neće financirati programe i projekte organizacija koji se financiraju po
posebnim propisima, vjerskih i političkih organizacija te organizacija civilnoga društva koje ne
zadovoljavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom odnosno svakim pojedinačno raspisanim
pozivom i natječajem.
Općina Marčana neće iz proračuna Općine Marčana financirati aktivnosti udruga koje
se sukladno zakonu i drugim pozitivnim propisima smatraju gospodarskom djelatnošću
udruga, neovisno da li ih je udruga kao takve upisala u Statut i prijavila nadležnom tijelu ili ne.
Odluku o tome smatra li se neka djelatnost udruge gospodarskom ili ne, ukoliko ju je
udruga propustila upisati u Statut i prijaviti nadležnom tijelu kao takvu, donijet će Upravni
odjel nadležan za provedbu natječajnog postupka.

IV. POSTUPCI FINANCIRANJA I UGOVARANJA
Izrada i objava godišnjeg plana raspisivanja natječaja
Članak 14.
Upravni odjel će u roku od 30 dana od usvajanja proračuna za sljedeću kalendarsku
godinu izraditi i na mrežnim stranicama Općine Marčana objaviti godišnji plan raspisivanja
javnih natječaja i drugih programa za financiranje svih oblika programa i projekata od interesa
za opće dobro koje provode udruge (u daljnjem tekstu: godišnji plan natječaja), kao najavu
javnih natječaja i drugih programa financiranja programa ili projekata udruga, koje planira
provesti u tijeku jedne kalendarske godine.
Godišnji plan natječaja sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, području,
nazivu i planiranom vremenu objave natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava,
rasponu sredstava namijenjenih financiranju pojedinog programa odnosno projekta,
očekivanom broju programa i projekata koji će se ugovoriti za financiranje i eventualno druge
podatke.

Odredbe stavka 1. i 2. ovog članka ne primjenjuju se na programe u području sporta i
kulture te na institucionalne potpore udrugama, za koje će natječaj za zadovoljenje javnih
potreba biti objavljen tijekom zadnjeg kvartala tekuće godine za narednu godinu, prema
prioritetima utvrđenim od strane povjerenstava iz članka 4. stavka 2. ovog Pravilnika,
potvrđenim od strane općinskog načelnika.

Javni natječaj
Članak 15.
Financiranje svih programa i projekata provodi se putem natječaja čime se osigurava
transparentnost dodjele financijskih sredstava i omogućava dobivanje što je moguće većeg
broja kvalificiranih prijava, odnosno odabir najkvalitetnijih programa i projekata te se šira
javnost obavještava o prioritetnim područjima djelovanja.
Članak 16.
Financijska sredstva proračuna Općine Marčana dodjeljuju se bez objavljivanja
natječaja, odnosno izravno samo u iznimnim slučajevima:
- kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih sredstava da u
suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti
standardnu natječajnu proceduru i problem se može riješiti samo izravnom
dodjelom bespovratnih financijskih sredstava,
- kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju
isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje
se financijska sredstva dodjeljuju, ili je udruga jedina organizacija operativno
sposobna za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem
se financirane aktivnosti provode,
- kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi kojoj su zakonom, drugim
propisom ili aktom dodijeljene određene javne ovlasti (Crveni križ, Gorska
služba spašavanja. Područna vatrogasna zajednica i dr.)
- kada se prema mišljenju povjerenstva u čijem radu sudjeluju predstavnici
nadležnog Upravnog odjela, jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do
5.000,00 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane
u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi
najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa
i projekata udruga.
Članak 17.
Sve odredbe ovog Pravilnika, Uredbe i drugih pozitivnih propisa primjenjuju se na
odgovarajući način i u slučajevima kada se financijska sredstva proračuna Općine Marčana
dodjeljuju bez raspisivanja javnog natječaja ili javnog poziva, u kojem slučaju Općina
Marčana i korisnik sredstava sklapaju ugovor o izravnoj dodjeli sredstava kojim će se
definirati na koje će se konkretne aktivnosti sredstva proračuna Općine Marčana utrošiti te

poštovati osnovne standarde financiranja vezane uz planiranje financijskih sredstava,
ugovaranje, praćenje financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje.
Dokumentacija za provedbu natječaja
Članak 18.
Dokumentaciju za provedbu natječaja (u nastavku: natječajna dokumentacija), na
prijedlog nadležnog upravnog odjela, utvrđuje općinski načelnik u sklopu donošenja odluke o
načinu raspodjele raspoloživih sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata koje
u određenom području provode udruge.
Obvezna natječajna dokumentacija obuhvaća:
1. tekst natječaja
2. upute za prijavitelje
3. obrasce za prijavu programa ili projekta:
3.1. obrazac opisa programa ili projekta
3.2. obrazac proračuna programa ili projekta
4. popis priloga koji se prilažu prijavi
5. obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta
6. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
7. obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta
8. obrasce za izvještavanje:
8.1.obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta
8.2.obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta
Kao prilog financijskom planu mogu se zatražiti dokazi temeljem kojih je taj plan
utvrđen (ponude, izjave suradnika o cijeni koštanja njihovih usluga, procjene troškova i sl.),
što će biti definirano svakim zasebnim natječajem.
Članak 19.
Ovisno o vrsti natječaja, Upravni odjel može predložiti, a općinski
Načelnik utvrditi da natječajnu dokumentaciju za prijavu programa ili projekta čine i:
1. obrazac izjave o partnerstvu, kada je primjenjivo
2. obrazac životopisa voditelja programa ili projekta
3. obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora
4. obrazac izjave izvoditelja aktivnosti navedenu u opisu programskih ili projektnih
aktivnosti da su upoznati s programom ili projektom i svojim sudjelovanjem u
provedbi, ako je primjenjivo.
Članak 20.
Raspisivanje natječaja i pripremu natječajne dokumentacije za svaki poziv ili natječaj
provodi Upravni odjel, sukladno odredbama ovog Pravilnika.
Iznimno od prethodnog stavka, temeljem pripremljene natječajne dokumentacije od
strane Upravnog odjela, natječaj za programe i/ili projekte udruga koje djeluju u području
sporta raspisuje i provodi Sportska zajednica.

Članak 21.
Sva natječajna dokumentacija mora oblikom i sadržajem biti u skladu s odredbama
Uredbe i ovoga Pravilnika.
Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije popunjavaju se računalom te
šalju u papirnatom i, ako je natječajem definirano u elektroničkom obliku.
Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane
osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta te ovjerene službenim pečatom.
Dokumentacija za prijavu u papirnatom obliku šalje se preporučeno poštom, kurirom
ili osobno (predaja u pisarnici Općine Marčana), uz napomenu (npr. naziv natječaja), a
dokumentacija u elektroničkom obliku dostavlja se na CD-u, DVD-u ili USB sticku, u prilogu
dokumentacije u papirnatom obliku.
Odredbe prethodnog stavka odnose se i na natječaj koji raspisuje Sportska zajednica.
Objava natječaja
Članak 22.
Natječaj s cjelovitom natječajnom dokumentacijom objavljuju se na mrežnim
stranicama Općine Marčana i mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike
Hrvatske, a obavijest o objavljenom natječaju može se objaviti i u dnevnim glasilima, na
društvenim mrežama kao i slanjem elektroničke pošte na odgovarajuće adrese.
Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka, natječaj za zadovoljenje javnih potreba u
sportu isključivo putem programa sportskih klubova, te u kulturi ne objavljuje se na mrežnim
stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Rokovi za provedbu natječaja
Članak 23.
Natječaj za podnošenje prijedloga projekta ili programa bit će otvoren najmanje 30
dana od datuma objave.
Ocjenjivanje prijavljenih projekta ili programa i donošenje odluke o financiranju
projekata ili programa moraju biti dovršeni u roku od 45 dana, računajući od zadnjeg dana za
dostavu prijava programa ili projekta.
Provjera ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja
Članak 24.

Po isteku roka za podnošenje prijava na natječaj, povjerenstvo od predsjednika i dva
člana koje imenuje pročelnik Upravnog odjela pristupit će postupku ocjene ispunjavanja
propisanih (formalnih) uvjeta natječaja, a sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika.
Članak 25.
U postupku provjere ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja provjerava se:
-

je li prijava dostavljena na pravi natječaj ili javni poziv i u zadanome roku,
je li zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova postavljenih u
natječaju ili javnom pozivu,
ako je primjenjivo, je li lokacija provedbe projekta prihvatljiva,
ako je primjenjivo, jesu li prijavitelj i partner prihvatljivi sukladno uputama za
prijavitelje natječaja
jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci te
jesu li ispunjeni drugi formalni uvjeti natječaja.
Članak 26.

Ocjena ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja ne smije trajati duže od sedam dana
od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, nakon čega povjerenstvo donosi odluku
koje se prijave upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje, a koje se odbijaju
jer ne ispunjavaju propisane uvjete natječaja.
Članak 27.
Sve udruge čije prijave budu zaprimljene, biti će obaviještene o zaprimanju i
ispunjenju ili neispunjenju administrativnih uvjeta natječaja, u roku od najviše osam dana od
dana donošenja odluke, nakon čega imaju narednih osam dana od dana primitka obavijesti
podnijeti prigovor pročelniku Upravnog odjela, koji će u roku od tri dana od primitka
prigovora o njemu odlučiti.
U slučaju prihvaćanja prigovora od strane pročelnika Upravnog odjela. prijava će
biti upućena u daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijava će biti odbijena.

Ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata i javna objava rezultata
Članak 28.
Povjerenstvo za ocjenjivanje nezavisno je stručno ocjenjivačko tijelo koje mogu
sačinjavati predstavnici Općine Marčana, znanstvenih i stručnih institucija, nezavisni
stručnjaci i predstavnici organizacija civilnog društva.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka imenuje općinski načelnik, te ima neparan broj
članova, ali ne više od sedam članova.
Iznimno od odredbi stavka 2. ovoga članka Povjerenstvo za ocjenjivanje programa iz
područja sporta ima sedam članova od kojih su dva člana predstavnici Upravnog odjela dok
predsjednika i četiri člana imenuje Izvršni odbor Sportske zajednice.
Članak 29.
Povjerenstvo za ocjenjivanje razmatra i ocjenjuje prijave koje su ispunile formalne
uvjete natječaja sukladno kriterijima propisanim uputama za prijavitelje te daje prijedlog za
odobravanje financijskih sredstava za programe ili projekte o kojem, uzimajući u obzir sve
činjenice, odlučuje općinski načelnik.
Članak 30.
Nakon donošenja odluke o programima ili projektima kojima su odobrena financijska
sredstva Općina Marčana će javno objaviti rezultate natječaja s podacima o udrugama,
programima ili projektima kojima su odobrena sredstva i iznosima odobrenih sredstava
financiranja odnosno onima kojima financiranje nije odobreno.
Općina Marčana će, u roku od 8 radnih dana od donošenja odluke o dodjeli
financijskih sredstava obavijestiti udruge čiji projekti ili programi nisu prihvaćeni za
financiranje o razlozima ne financiranja njihova projekta ili programa uz navođenje
ostvarenog broja bodova po pojedinim kategorijama ocjenjivanja i obrazloženja iz opisnog
dijela ocjene ocjenjivanog projekta ili programa.
Prigovor na odluku o dodjeli financijskih sredstava
Članak 31.
Ovlaštenim predstavnicima udruga koje su nezadovoljne rezultatima natječaja
omogućit će se na njihov zahtjev u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o
rezultatima natječaja, uvid u ocjenu njihova programa ili projekta uz pravo Općine Marčana
da zaštiti tajnost podataka o osobama koje su ocjenjivale program ili projekt.
Članak 32.
Općina Marčana će udrugama koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih
sredstava omogućiti pravo na prigovor, što će jasno biti naznačeno i u samom tekstu natječaja.
Članak 33.
Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje
nekog kriterija sa 0 bodova ako udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata
za drugačije bodovanje.
Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visinu
dodijeljenih sredstava.

Članak 34.
Prigovori se podnose Općini Marčana u pisanom obliku, u roku od 8 radnih dana
od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja, a odluku po prigovoru, uzimajući u
obzir sve činjenice, donosi općinski načelnik.
Rok za donošenje odluke po prigovoru je osam dana od dana primitka prigovora.
Sklapanje ugovora o financiranju programa ili projekata
Članak 35.
Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Općina Marčana će
potpisati ugovor o financiranju programa ili projekata najkasnije 30 dana od dana donošenja
odluke o financiranju.
U slučaju da je odobreno samo djelomično financiranje programa ili projekta, Upravni
odjel ima obvezu prethodno pregovarati o stavkama proračuna programa ili projekta i
aktivnostima u opisnom dijelu programa ili projekta koje treba izmijeniti, koji postupak je
potrebno okončati prije potpisivanja ugovora. Tako izmijenjeni obrasci prijave postaju sastavni
dio ugovora.
Prilikom pregovaranja Općina Marčana će prvenstvo financiranja dati aktivnostima
koje će učinkovitije ostvariti ciljeve iz razvojnih i strateških dokumenata Općine Marčana.
Članak 36.
Ugovor se sastoji od općih uvjeta, koji moraju biti isti za sve korisnike u sklopu
jednog javnog natječaja, i posebnog dijela.
Postupak ugovaranja, opći uvjeti koji se odnose na ugovore o dodjeli financijskih
sredstava udrugama iz javnih izvora za program ili projekt te posebni dio ugovora uredit će se
temeljem odredaba Uredbe i drugih propisa te općih akata Općine Marčana.
Općim uvjetima koji se odnose na ugovore o dodjeli bespovratnih financijskih
sredstava udrugama utvrđuju se opće obveze, obveza dostavljanja podataka i financijskih i
opisnih izvještaja, odgovornost, sukob interesa, povjerljivost, javnost i vidljivost,
vlasništvo/korištenje rezultata i opreme, procjena i praćenje projekta, izmjene i dopune
ugovora, prijenos prava, produženje, odgađanje, viša sila i rok dovršetka, raskid ugovora,
rješavanje sporova, plaćanje i kamata na zakašnjelo plaćanje, računi i tehničke i financijske
provjere, konačni iznos financiranja od strane davatelja financijskih sredstava te povrat
sredstava i pripadajućih kamata i sredstva za osiguranje povrata sredstva u slučaju ne vraćanja
neutrošenih ili nenamjenski utrošenih sredstava.
Posebni dio ugovora čine specifičnosti svakog ugovora kao što su ugovorne strane,
naziv programa ili projekta, iznos financiranja, rokovi provedbe i slično.

Praćenje provedbe odobrenih i financiranih programa i projekata i
vrednovanje provedenih natječaja

Članak 37.
Općina Marčana će u suradnji s korisnikom financiranja radi poštovanja načela
transparentnosti trošenja proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata za uložena
sredstva pratiti provedbu financiranih programa ili projekata udruga, sukladno propisima koji
uređuju tu problematiku.
Postupcima praćenja razvijat će se partnerski odnos između Općine Marčana i udruge
kao provoditelja projektnih i programskih aktivnosti, a na temelju praćenja i vrednovanja
rezultata pojedinačnih programa i projekta, radi utvrđivanja učinkovitosti ulaganja i razine
promjena koje su se u lokalnoj zajednici odnosno u društvu dogodile zahvaljujući provedbi
potpore Općine Marčana će vrednovati rezultate i učinke cjelokupnog javnog natječaja
ili javnog poziva i planirati buduće aktivnosti u pojedinom prioritetnom području
financiranja.
Članak 38.
Praćenje će se provoditi na dva načina: odobravanjem opisnih i financijskih izvješća
korisnika sredstava te kontrolom na licu mjesta od strane službenika Upravnog odjela ili tijela
koje on za to ovlasti, u dogovoru s korisnikom sredstava.
Članak 39.
Izvješća koja je korisnik dužan dostaviti na propisanim obrascima i u propisanim
rokovima jesu opisno i financijsko izvješće.
Članak 40.
Izvješća se podnose na za to definiranim obrascima.
Uz opisna izvješća dostavljaju se popratni materijali kao što su isječci iz novina, video
zapisi, fotografije i dr.
U financijskom izvješću navode se cjelokupni troškovi programa, projekta ili
inicijative, neovisno o tome iz kojeg su izvora financirani te udio troškova financiranih
sredstvima Općine Marčana u ukupnim troškovima. Prilikom podnošenja izvješća za projekte
i manifestacije, obvezno se dostavljaju i dokazi o nastanku troška podmirenog iz sredstava
Općine Marčana (preslike računa, ugovora o djelu ili ugovora o autorskom honoraru s
obračunima) te dokazi o njihovu plaćanju (preslika naloga o prijenosu ili izvoda sa žiro
računa), a prilikom podnošenja izvješća o realizaciji programa, navedena dokumentacija i
dokazi dostavljaju se na uvid, temeljem poziva Upravnog odjela.
Članak 41.
Vrednovanje provedenog programa ili projekta u pravilu provodi i sam korisnik
financijskih sredstava dodatnim analizama rezultata programa ili projekta (samovrednovanje,
anketni upitnici i dr.).

Zabrana dvostrukog financiranja
Članak 42.
Bez obzira na kvalitetu predloženog programa ili projekta Općina Marčana neće dati
financijska sredstva za aktivnosti koje se već financiraju iz državnog proračuna i po posebnim
propisima kada je u pitanju ista aktivnost, koja se provodi na istom području, u isto vrijeme i
za iste korisnike, osim ako se ne radi o koordiniranom sufinanciranju iz više različitih izvora.
V. PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA, MODELI FINANCIRANJA I UDIO
SUFINANCIRANJA
Članak 43.
Odobrena sredstva financijske potpore korisnik je dužan utrošiti isključivo za
realizaciju programa/projekta/manifestacije/inicijative utvrđene proračunom i ugovorom.
Sredstva se smatraju namjenski utrošenim ako su korištena isključivo za financiranje
prihvatljivih i opravdanih troškova u realizaciji programa utvrđenog ugovorom.
Svako odstupanje od proračuna bez odobrenja općinskog načelnika smatrat će se
nenamjenskim trošenjem sredstava.
Prihvatljivi troškovi
Članak 44.
Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik financiranja, a koji ispunjavaju
sljedeće kriterije:
- nastali su u razdoblju provedbe programa ili projekta u skladu s ugovorom,
osim troškova koji se odnose na završne izvještaje, troškova revizije i troškova
vrednovanja, a plaćeni su do datuma odobravanja završnog izvještaja. Postupci
javne nabave za robe, usluge ili radove mogu početi prije početka provedbenog
razdoblja, ali ugovori ne mogu biti sklopljeni prije prvog dana razdoblja
provedbe ugovora. Iznimno, natječajem se može definirati da su prihvatljivi
troškovi i troškovi nastali prije raspisivanja natječaja, ukoliko se radi o
aktivnostima projekta ili programa tekuće godine koje iz objektivnih razloga ne
mogu biti realizirane nakon potpisivanja ugovora.
- moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu projekta ili programa
- nužni su za provedbu programa ili projekta koji je predmetom dodjele
financijskih sredstava
- mogu biti identificirani i provjereni i računovodstveno su evidentirani kod
korisnika financiranja prema važećim propisima o računovodstvu neprofitnih
organizacija
- trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog
financijskog upravljanja, osobito u pogledu na štedljivost i učinkovitost.

Članak 45.
U skladu s opravdanim troškovima iz prethodnog članka i kada je to relevantno za
poštovanje propisa o javnoj nabavi, opravdanim se smatraju sljedeći izravni troškovi udruge i
njezinih partnera:
- troškovi zaposlenika angažiranih na programu ili projektu koji odgovaraju
stvarnim izdacima za plaće te porezima i doprinosima iz plaće i na plaću te
drugim troškovima vezanim uz plaću, sukladno odredbama ovog Pravilnika i
Uredbe, a u visini definiranoj svakim zasebnim natječajem
- putni troškovi i troškovi dnevnica za zaposlenike i druge osobe koje sudjeluju u
projektu ili programu, pod uvjetom da su u skladu s pravilima o visini iznosa
za takve naknade definiranima svakim zasebnim natječajem
- troškovi kupnje ili unajmljivanja opreme i materijala (novih ili rabljenih)
namijenjenih isključivo za program ili projekt, te troškovi usluga pod uvjetom
da su u skladu s tržišnim cijenama
- troškovi potrošne robe
- troškovi podugovaranja (podugovaranje partnera i suradnika na programu ili
projektu nije moguće)
- troškovi koji izravno proistječu iz zahtjeva ugovora uključujući troškove
financijskih usluga (informiranje, vrednovanje konkretno povezano s
projektom, revizija, umnožavanje, osiguranje, itd.).
Točan postotak prihvatljivosti pojedinih izravnih troškova u ukupnom udjelu
financiranja iz proračuna Općine Marčana, utvrdit će se svakim zasebnim natječajem.
Članak 46.
Osim izravnih troškova, korisniku sredstava može se odobriti i pokrivanje dijela
neizravnih troškova kao što su: energija, voda, uredski materijal, sitan inventar, telefon, pošta i
drugi indirektni troškovi koji nisu povezani isključivo s provedbom programa, u maksimalnom
iznosu 20% ukupnog odobrenog iznosa financiranja iz proračuna Općine Marčanaa.
Točan postotak prihvatljivosti neizravnih troškova u ukupnom udjelu financiranja iz
proračuna Općine Marčana, utvrdit će se svakim zasebnim natječajem.
Vrijednost volonterskog rada i doprinosa u naravi
Članak 47.
Doprinosi u naravi, koji se moraju posebno navesti u proračunu programa ili projekta,
ne predstavljaju stvarne izdatke i nisu opravdani troškovi. Ako u ugovoru o dodjeli
financijskih sredstava nije navedeno drugačije, doprinosi u naravi ne mogu se tretirati kao
sufinanciranje od strane udruge.
Troškovi zaposlenika koji rade na projektu ili programu ne predstavljaju doprinos u
naravi i mogu se smatrati sufinanciranjem u proračunu projekta ili programa kada ih plaća
korisnik ili njezini partneri. Ako opis programa ili projekta predviđa doprinose u naravi, takvi
se doprinosi moraju osigurati.

Članak 48.
Kada se tako utvrdi uvjetima natječaja i ugovorom, doprinos rada volontera može biti
priznat kao oblik sufinanciranja.
Korisnik koji će na provedbi programa ili projekta angažirati volontere može odrediti
stvarnu vrijednost volonterskog rada (npr. prema internim smjernicama organizacije koje
služe za određivanje plaća zaposlenika) koja može biti veća od natječajem definiranog
prihvatljivog iznosa, ali za potrebe izvještavanja o pokazateljima provedbe programa ili
projekata, korisnik će izvještavati samo u okvirima natječajem definirane vrijednosti
volonterskog sata.
Neprihvatljivi troškovi
Članak 49.
Neprihvatljivim troškovima projekta ili programa smatraju se:
-

-

dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova,
dospjele kamate,
stavke koje se već financiraju iz drugih izvora,
kupnja zemljišta ili građevina, osim kada je nužno za izravnu provedbu
projekta/programa, kada se vlasništvo mora prenijeti na udrugu i/ili partnere
najkasnije po završetku projekta/programa,
gubitci na tečajnim razlikama,
zajmovi trećim stranama,
troškovi reprezentacije, hrane i alkoholnih pića, ukoliko drugačije nije
definirano natječajem,
troškovi smještaja (osim u slučaju višednevnih i međunarodnih programa ili u
iznimnim slučajevima kada se pregovaranjem s Upravnim odjelom i po
odobrenju općinskog načelnika dio tih troškova može priznati kao prihvatljiv
trošak), ukoliko natječajem nije definirano drugačije
drugi troškovi definirani svakim zasebnim natječajem.
Modeli plaćanja
Članak 50.

Općina Marčana će svakim pojedinačnim natječajem definirati model, odnosno načine
i postupke plaćanja, sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika.
U slučaju da Općini Marčana ni jedan od Uredbom predviđenih modela plaćanja
ne bude prihvatljiv, može utvrditi i drugačiji model plaćanja, koji u oba primjera mora biti
istaknut u natječaju.

Udio sufinanciranja programa ili projekta
Članak 51.
Općina Marčana svakim pojedinačnim natječajem definirati obvezu i minimalan
postotak sufinanciranja provedbe projekta ili programa od strane korisnika financiranja.

VI. VRIJEME TRAJANJA POTPORE OPĆINE MARČANA
Članak 52.
Sva financijska sredstva koja Općina Marčana dodjeljuje putem natječaja odnose se, u
pravilu, na aktivnosti koje će se provoditi u kalendarskoj godini za koju se raspisuju, što će se
definirati samim natječajem.
U slučaju raspisivanja natječaja za financiranje višegodišnjih programa i projekata,
financiranje će se ugovarati na godišnjoj razini.
Korisnici kojima Općina Marčana odobri višegodišnju potporu mogu istu vrstu
potpore zatražiti i ostvariti tek kad istekne prethodna višegodišnja potpora Općine Marčana.

Članak 53.
Korisnici višegodišnjih potpora Općine Marčana mogu se u periodu trajanja te potpore
javiti na druge natječaje i pozive Općine Marčana isključivo predlaganjem drugih projekata i
manifestacija u tom i ostalim programskim područjima.

VII. NAJVIŠI UKUPAN IZNOS FINANCIJSKE POTPORE I ISPLATA
ODOBRENIH SREDSTAVA
Članak 54.
Visina sredstava koja će svaki korisnik financijske potpore ostvariti iz proračuna
Općine Marčana biti će definirana procedurom propisanom ovim Pravilnikom, u skladu s
kriterijima za svako pojedino područje raspisano natječajem.
VIII. OBVEZA DOKUMENTIRANJA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI, KONAČNI
IZNOS FINANCIRANJA I POVRAT SREDSTAVA
Obveza dokumentiranja projektnih aktivnosti od strane korisnika financiranja
Članak 55.
Korisnik financiranja obvezan je voditi precizne i redovite račune vezane uz provedbu
projekta ili programa korištenjem odgovarajućih računovodstvenih sustava sukladno
propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Računi i troškovi vezani uz projekt ili program moraju biti lako prepoznatljivi i
provjerljivi. To se može postići korištenjem odvojenih računa za dani projekt ili program ili
osigurati da se troškovi vezani uz projekt ili program mogu lako identificirati i pratiti do
računovodstvenih i knjigovodstvenih sustava udruge i u njima.

Članak 56.
Korisnik financiranja obvezan je omogućiti Općini Marčana, inspektorima
proračunskog nadzora Ministarstva financija i svim vanjskim revizorima koji obavljaju
provjere sukladno Uredbi da provjere, ispitivanjem dokumenata ili kontrolama na licu mjesta,
provedbu projekta ili programa i po potrebi provedu reviziju na temelju prateće
dokumentacije za račune, računovodstvene dokumente i sve ostale dokumente relevantne za
financiranje projekta ili programa, i u razdoblju od sedam godina nakon završne isplate.
Članak 57.
Korisnik financiranja obvezan je dopustiti proračunskom nadzoru i svim vanjskim
revizorima koji obavljaju nadzor temeljem Uredbe da na licu mjesta provedu provjere i
nadzor u skladu s postupcima sadržanim u važećim propisima za zaštitu financijskih interesa
Republike Hrvatske od prevara i drugih nepravilnosti. Radi toga korisnik će omogućiti
odgovarajući pristup službenicima ili predstavnicima Općine Marčana, proračunskom nadzoru
kao i svim vanjskim revizorima koji obavljaju provjere i nadzor sukladno Uredbi mjestima i
lokacijama na kojima se provodi program ili projekt, uključujući njegov informatički
sustav te sve dokumente i baze podataka vezane uz tehničko i financijsko upravljanje
projektom/programom te poduzeti sve mjere da olakša njihov rad.
Članak 58.
Pored izvješća navedenih u ovom Pravilniku, dokumenti koje je korisnik financiranja
dužan dati na raspolaganje u slučaju nadzora uključuju:
popis članova i podatke o uplaćenim članarinama
računovodstvenu
evidenciju
(računalno
ili
ručno
obrađenu)
iz
računovodstvenog sustava udruge, poput glavne knjige, pomoćnih knjiga,
platnih lista, popisa imovine i obveza i drugih relevantnih računovodstvenih
podataka
- dokaze o postupcima nabave poput natječajne dokumentacije, ponuda od
sudionika natječaja i izvještaja o procjenama
- dokaze o obvezama poput ugovora i drugih obvezujućih dokumenata
- dokaze o isporučenim uslugama, poput odobrenih izvještaja, narudžbenica,
prijevoznih karata (uključujući aerodromske potvrde), dokaze o sudjelovanju
na seminarima, konferencijama i tečajevima (uključujući relevantnu
dokumentaciju i dobivene materijale, potvrde) itd.
- dokaze o primitku roba, poput potvrda o isporučenoj robi dobavljača

-

-

dokaze o završetku radova, poput potvrda o prihvaćanju ili primopredajnih
zapisnika
dokaze o kupnji, poput računa i priznanica
dokaze o uplatama poput bankovnih izvoda, potvrda o skidanju sredstava s
računa, dokaze o plaćanju podugovarača
putne naloge i izvješća s puta, a za troškove goriva putni radni list, sažet
prikaz prijeđene kilometraže, prosječnu potrošnju goriva korištenih vozila te
troškove održavanja
evidenciju o zaposlenicima i njihovim plaćama, poput ugovora, platnih lista,
radnih lista. Za zaposlenike koji su angažirani na temelju ugovora o radu na
određeno vrijeme, pojedinosti o primanjima uz potvrdu odgovorne osobe,
prikazano po stavkama bruto primanja, naknada za zdravstveno i mirovinsko
osiguranje, osiguranje i neto primanja.
Konačan iznos financiranja od strane Općine Marčana
Članak 59.

Konačan iznos sredstava koji Općina Marčana treba isplatiti korisniku financiranja ne
može biti veći od najvišeg iznosa bespovratnih sredstava navedenih u ugovoru čak i ako
ukupan zbroj opravdanih troškova premaši procijenjeni ukupan proračun naveden u
obrascu proračuna programa ili projekta.
Kao dopuna i bez prejudiciranja prava na raskid ugovora sukladno odredbama ove
Uredbe i ovog Pravilnika, Općina Marčana će temeljem obrazložene odluke ako se projekt ili
program ne provodi ili se neadekvatno, djelomično ili s odgađanjem provodi, smanjiti
prvobitno predviđena bespovratna sredstva u skladu sa stvarnom provedbom projekta ili
programa pod uvjetima sadržanim u ugovoru.

Povrat sredstava
Članak 60.
Općina Marčana će od korisnika financiranja u pisanom obliku zatražiti povrat
sredstava za provedbu odobrene potpore u slučaju kada utvrdi da korisnik financiranja:
-

nije realizirao program ili projekt utvrđen proračunom i ugovorom
nije utrošio sva odobrena sredstva
sredstva nije koristio namjenski
iz neopravdanih razloga nije podnio izvješće u propisanom roku.

Članak 61.
Korisnik financiranja će Općini Marčana, najkasnije u roku od 45 dana od primitka
zahtjeva, sukladno uputama davatelja financijskih sredstava da to učini vratiti sve iznose
uplaćene preko utvrđenog konačnog iznosa kao i sva neutrošena sredstva te nenamjenski
utrošena sredstva.

Ako korisnik ne vrati sredstva u roku koji je Općina Marčana utvrdila, Općina
Marčana će povećati dospjele iznose dodavanjem zatezne kamate.
Iznosi koji se trebaju vratiti davatelju financijskih sredstava mogu se prebiti bilo kojim
potraživanjem koje korisnik financiranja ima prema Općini Marčana. To neće utjecati na
pravo ugovornih stranaka da se dogovore o plaćanju u ratama.

Članak 62.
U slučaju kada korisnik financiranja nije vratio sredstva sukladno odredbama Uredbe i
ovog Pravilnika, Općina Marčana će aktivirati sredstva osiguranja plaćanja koja je korisnik
financiranja sukladno uvjetima natječaja dostavio prije potpisivanja ugovora, a ukoliko takva
naplata ne bude moguća sudskim putem će zatražiti povrat sredstava.
Sredstva osiguranja plaćanja koja ne bude realizirana vraćaju se korisniku financiranja
nakon odobrenja konačnog izvještaja o provedbi programa ili projekta.
Članak 63.
U slučaju kada korisnik financiranja ne vrati sredstava Općini Marčana, Općina
Marčana će donijeti odluku da prijave tog prijavitelja koje pristignu na natječaj u naredne
dvije (2) godine ne uzme u razmatranje.
U tom slučaju, takva odredba mora biti istaknuta u natječaju.
IX. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 64.
Korisnik financiranja ne smije sudjelovati u izbornoj ili drugoj promidžbi političke
stranke, koalicije ili kandidata, davati izravnu potporu političkoj stranci, koaliciji ili kandidatu
ni prikupljati financijska sredstva za financiranje političkih stranaka, koalicija ili kandidata za
sve vrijeme trajanja ugovora.
Članak 65.
Na sadržaj natječajne dokumentacije vezane za financiranje udruga sredstvima
proračuna Općina Marčana koji nije uređen ovim Pravilnikom primjenjivat će se
neposredno odredbe Zakona o udrugama i Uredbe.
Članak 66.
Iznimno od članka 14. ovoga Pravilnika, natječaj odredbi članka 4. stavka 2. i članka 14.
stavka 3. ovoga Pravilnika natječaji za dodjelu sredstava za javne potrebe u sportu i kulturi za
2016. godinu provest će se nakon donošenja Proračuna Općine Marčana za 2016. godinu, a
prioriteti financiranja utvrdit će se programima javnih potreba tih područja.

Članak 67.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Marčana“.
Klasa: 402-08/16-01/07
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OPĆINSKI NAČELNIK
Marijan Kostešić,v.r.

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka (“Službene novine Općine Marčana”, br. 6/18.)
Na temelju članka 3. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i članka 47. točke
67. Statuta Općine e Marčana (“Službene novine Općine Marčana”, br. 7/09., 2/13. i 4/13 - pročišćeni
tekst), Općinski načelnik Općine Marčana na 17. svibnja 2018. godine, donosi
PRAVILNIK
O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Općina Marčana (dalje u tekstu: Općina) je temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka (EU)
2016/679 ( u nastavku: Uredba) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („ Narodne
novine“, br. : 42/18 .) ( u nastavku: Zakon) dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu
osobnih podataka svih fizičkih osoba čiji se podaci prikupljaju i koriste.
Ovaj Pravilnik opisuje koji se podaci prikupljaju, na koji način se obrađuju te u koje se svrhe
upotrebljavaju, kao i prava osoba čiji se osobni podaci prikupljaju i koriste.
Članak 2.
Općina je voditelj obrade osobnih podataka kojima se utvrđuje svrha i način obrade osobnih
podataka.

•

•

•
•

•
•
•

Članak 3.
U skladu sa Općom uredbom pojedini izrazi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:
„osobni podatak“ označava sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se
može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može
identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski
broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za
fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca
„obrada” znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na
skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su
prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena,
pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na
raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje
„sustav pohrane” znači svaki strukturirani skup osobnih podataka dostupnih prema posebnim
kriterijima, bilo da su centralizirani, decentralizirani ili raspršeni na funkcionalnoj ili
zemljopisnoj osnovi
„voditelj obrade” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje
samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i
sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili
posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države
članice;
„izvršitelj obrade” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje
obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade;
„primatelj” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se
otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana.
„treća strana” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije
ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka
pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade

•
•
•

II.

„privola ispitanika“ znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje
želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih
podataka koji se na njega odnose;
„povreda osobnih podataka” znači kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog
uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su
preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani
„pseudonimizacija” znači obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu
pripisati određenom ispitaniku bez uporabe dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve
dodatne informacije drže odvojeno te da podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi
se osiguralo da se osobni podaci ne mogu pripisati pojedincu čiji je identitet utvrđen ili se može
utvrditi
OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Članak 4.
Osobni podaci prikupljaju se, u pravilu, u svrhu izvršavanja zakonskih obaveza Općine radi
ispunjenja obveza od javnog interesa i izvršavanja javnih ovlasti odnosno u svrhu obavljanja poslova od
lokalnog značenja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave kojima se neposredno
ostvaruju potrebe građana.
Članak 5.
Općina prikuplja i obrađuje i sljedeće osobne podatke:
a) temeljne osobne podatke: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), datum
rođenja, spol, podaci za kontakt (adresa, e-pošte, broj telefona), informacije o vrsti ugovornog odnosa i
sadržaju;
b) ostale osobne podatke, koje Ispitanik ili treće osobe stavljaju na raspolaganje prilikom
zasnivanja i/ili tijekom trajanja radnog odnosa ili zasnivanja drugih vrsta ugovornih i drugih odnosa, kao
što su podaci iz osobne iskaznice, bankovni račun, stručna sprema, druga znanja i vještine.
Obrada posebne kategorije osobnih podataka (rasnoj ili etničkoj pripadnosti, političkim ili
vjerskim nazorima ili svjetonazoru, genetički podaci ili podaci o zdravstvenom stanju) obavlja se
sukladno odredbama članka 9. Uredbe.
Osobni podaci uzimaju se neposredno od ispitanika usmeno i pisanim putem ili iz drugih izvora.
Članak 6.
Za osobne podatke navedene u članku 4. i 5. ovog Pravilnika Općina kao voditelj obrade vodi
evidenciju aktivnosti obrade.
Evidencija aktivnosti obrade sadrži najmanje slijedeće podatke sukladno odredbama članka
30.stavka 1. Uredbe:
a) ime i kontaktne podatke voditelja obrade i, ako je primjenjivo, zajedničkog voditelja obrade,
predstavnika voditelja obrade i službenika za zaštitu podataka;
b) svrhe obrade;
c) opis kategorija ispitanika i kategorija osobnih podataka;
d) kategorije primateljâ kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, uključujući
primatelje u trećim zemljama ili međunarodne organizacije;
e) ako je primjenjivo, prijenose osobnih podataka u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju,
uključujući identificiranje te treće zemlje ili međunarodne organizacije te, u slučaju prijenosa iz
članka 49. stavka 1. drugog podstavka Uredbe, dokumentaciju o odgovarajućim zaštitnim
mjerama;
f) ako je to moguće, predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka;
g) ako je moguće, opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera iz članka 32. stavka 1
Uredbe.

Svaki izvršitelj obrade i predstavnik izvršitelja obrade, ako je primjenjivo, vodi evidenciju svih
kategorija aktivnosti obrade koje se obavljaju za voditelja obrade, koja sadržava:
a) ime i kontaktne podatke jednog ili više izvršitelja obrade i svakog voditelja obrade u čije ime
izvršitelj obrade djeluje te, ako je primjenjivo, predstavnika voditelja obrade ili izvršitelja obrade
te službenika za zaštitu podataka;
b) kategorije obrade koje se obavljaju u ime svakog voditelja obrade;
c) ako je primjenjivo, prijenos osobnih podataka u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju,
uključujući identificiranje te treće zemlje ili međunarodne organizacije te, u slučaju prijenosa iz
članka 49. stavka 1. točke (h) Uredbe, dokumentaciju o odgovarajućim zaštitnim mjerama;
d) ako je moguće, opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera iz članka 32. stavka 1.
Uredbe.
Evidencija iz stavaka 1. i 2. mora biti u pisanom obliku, uključujući elektronički oblik.
Članak 7.
Općina osobne podatke obrađuje samo ako je ispunjen najmanje jedan od sljedećih uvjeta:
a)
b)
c)
d)
e)

da je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha,
da je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka,
da je obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza Općine,
da je obrada nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe,
da je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju javnih ovlasti
Općine ,
f) da je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Općine ili treće strane, osim u slučaju kada su
od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih
podataka, osobito ako je ispitanik dijete.
Točka (f) prvog podstavka ne odnosi se na obradu koju provodi Općina pri izvršavanju svojih
zadaća.
Članak 8.
Privola kojom ispitanik Općini daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega
odnose, kada je ona potrebna, jest dobrovoljna, u pisanom obliku s lako razumljivim, jasnim i
jednostavnim jezikom, jasno naznačenom svrhom za koju se daje i bez nepoštenih uvjeta.
Ako se radi o obradi osobnih podataka djeteta ispod dobne granice od 16 godina, privolu na način
opisanom u stavku 1. ovog članka daje nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom (roditelj ili zakonski
skrbnik djeteta).

Članak 9.
Osobne podatke fizičkih osoba Općina obrađuje zakonito, pošteno i transparentno.
Obrađuju se samo primjereni i relevantni osobni podaci i to isključivo u posebne, izričite i
zakonite svrhe te se dalje ne obrađuju na način koji nije u skladu s tim svrhama.
Općina obrađuje samo točne osobne podatke, a oni za koje se tvrdi da nisu točni se po potrebi
ažuriraju, odnosno ispravljaju ili brišu.
Općina osobne podatke obrađuje isključivo na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost
osobnih podataka , uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka,
uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera.
Općina osobne podatke čuva samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni
podaci obrađuju.
Iznimno, osobni podaci mogu se pohraniti na dulje razdoblje, ali samo ako će se isti obrađivati
isključivo u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u
statističke svrhe.

III. PRAVA ISPITANIKA
Članak 10.
U postupku obrade osobnih podataka Općina na odgovarajući način (pisano ili izravno usmeno)
ispitaniku pruža sve informacije vezano uz obradu njegovih osobnih podataka, a osobito o svrsi obrade
podataka, pravnoj osnovu za obradu podataka, legitimnim interesima Općine, namjeri predaje osobnih
podataka trećim osobama, razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni, o postojanju prava
ispitanika na pristup osobnim podacima te na ispravak ili brisanje osobnih podataka i ograničavanje
obrade, prava na ulaganje prigovora i dr.
Članak 11.
Općina će odmah, a najkasnije u roku od mjeseca dana od dana podnošenja zahtjeva ispitanika ili
njegovog zakonskog zastupnika ili punomoćnika pružiti informacije o poduzetim radnjama iz članka 15.
do 22. Uredbe.
Rok iz stavka 1. ovog članka može se prema potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući
u obzir složenost i broj zahtjeva.
Općina obavještava ispitanika o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od
zaprimanja zahtjeva, zajedno s razlozima odgađanja.
Ako je zahtjev ispitanika podnesen elektroničkim putem, informaciju pruža elektroničkim putem
ako je to moguće, osim ako ispitanik zatraži drugačije.
O razlozima odbijanja zahtjeva ispitanika iz st. 1. ovog članka će bez odgađanja, a najkasnije
jedan mjesec od primitka zahtjeva, izvijestiti ispitanika o razlozima odbijanja zahtjeva.
Članak 12.
Općina informacije pružene u skladu sa člankom 10. pruža bez naknade.
Iznimno, ako su zahtjevi ispitanika očito neutemeljeni ili pretjerani Općina će naplatiti razumnu
naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija ili obavijesti.
Članak 13.
Ispitanik koji smatra da je Općina povrijedila neko njegovo pravo zajamčeno Uredbom ima
pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava nadležnom tijelu sukladno Zakonu.
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Članak 14.
Odluku o imenovanju službenika za zaštitu podataka donosi općinski načelnik.
Službenik za zaštitu podataka ima odgovarajuću stručnu spremu, a imenuje se iz redova
službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine koji imaju stručna znanja o pravu i praksama u području
zaštite podataka te sposobnosti izvršavanja zadaća iz članka 39. Uredbe.
Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka dostupni su na web stranici Općine
www.marcana.hr.
Službenik za zaštitu podataka obavlja poslove informiranja i savjetovanja odgovornih osoba
Općine i službenika koji neposredno obavljaju obradu osobnih podataka o njihovim obvezama iz Uredbe,
prati poštivanje Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka, omogućuje
ostvarivanje prava ispitanika te surađuje s nadzornim tijelom.
Službenik za zaštitu podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija koje sazna u
obavljanju svoje dužnosti te je obvezan potpisati izjavu o povjerljivosti.
Prije prikupljanja bilo kojih osobnih podataka, djelatnici Općine dužni su informirati ispitanika
čiji se podaci prikupljaju o kontakt podacima službenika za zaštitu osobnih podataka.

Izvršitelj obrade
Članak 15.
Ako se obrada provodi u ime voditelja obrade, voditelj obrade koristi se jedino izvršiteljima
obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način
da je obrada u skladu sa zahtjevima iz Uredbe i da se njome osigurava zaštita prava ispitanika.
Izvršitelj obrade ne smije angažirati drugog izvršitelja obrade bez prethodnog posebnog ili općeg
pisanog odobrenja voditelja obrade.
Izvršitelj obrade obrađuje osobne podatke samo prema uputama voditelja, te mora osigurati da se
osobe ovlaštene za obradu obvežu na povjerljivost potpisivanjem Izjave o povjerljivosti.
Mjere zaštite osobnih podataka
Članak 16.
Općina provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za omogućavanje učinkovite
primjene načela zaštite podataka, kao što je smanjenje količine podataka te uključenje zaštitnih mjera u
obradu kako bi se ispunili zahtjevi iz Uredbe i zaštitila prava ispitanika.
Stručno i administrativno osoblje Općine koje obrađuje osobne podatke dužno je poduzeti
tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni
podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja, od nedopuštenog pristupa ili nedopuštene promjene,
nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe te utvrditi obvezu osoba koje su zaposlene u obradi
podataka.
Osobni podaci koji se odnose na maloljetne osobe smiju se prikupljati i dalje obrađivati u skladu s
Uredbom o zaštiti osobnih podataka i uz posebne mjere zaštite propisane posebnim zakonima.
Općina će po potrebi, a posebice prilikom objave podataka koji bi se mogli pripisati određenom
ispitaniku provoditi pseudonimizaciju kao jednu od tehničkih mjera zaštite osobnih podataka.
Da bi se izbjegao neovlašteni pristup osobnim podacima, podaci u pisanom obliku čuvaju se u
registratorima, u zaključanim ormarima, a podaci u računalu zaštićuju se dodjeljivanjem korisničkog
imena i lozinke koja je poznata samo zaposlenicima zaduženim za obradu podataka, te se radi daljnje
sigurnosti i tajnosti pohranjuju na prenosive memorije.
IV.ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 17.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Općine
Marčana“, a nakon stupanja na snagu objavit će se u na službenim stranicama Općine www.marcana.hr.
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