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Na temelju članka 46. stavka 5. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, br. 87/08., 

136/12. i 15/15.), i članka 36. točke 3.  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 27. siječnja 2022. godine, donijelo 

 

Z A K LJ U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o drugoj preraspodjeli sredstava u Proračunu  

Općine Marčana za 2021. godinu 

 
 

I. 

Prihvaća se Izvješće o prvoj preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Marčana za 

2021. godinu, a koje je podnio Načelnik Općine Marčana dana 17. siječnja 2022. godine. 

Izvješće iz stavka 1.ove točke sastavni je dio ovog Zaključka. 

 

 

II. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim 

novinama Općine Marčana”. 

Izvješće iz  točke I. ne objavljuje se. 

 

KLASA: 400-08/20-01/07 

URBROJ: 2163-26-1-22-14 

Marčana, 27. siječnja 2022. 

                                                       

                              

                                                  OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARČANA 

                                                                                                          PREDSJEDNIK 

                                                                                                          Denis Diković,v.r. 

                                                                                           

 

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 

broj 82/15., 118/18., 31/20. i 20/21.)  i članka 36. točke 25.  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 27. siječnja  2022. godine, donijelo 
 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području 

Općine Marčana  u 2021. godini 
 

 

I. 

 Usvaja se Godišnja analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Marčana  

u 2021. godini. 

II. 

Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Marčana  u 2021. 

godini priložena je ovom Zaključku i njegov su sastavni dio. 
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III. 

  Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenim 

novinama Općine Marčana”. 

                        Godišnja analiza iz točke I. ne objavljuje se. 

 

KLASA: 810-01/20-01/11 

URBROJ: 2168/05-01-21-04 

Marčana, 27. siječnja 2021. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARČANA 

                                                                                                      PREDSJEDNIK 

                                                                                                                    Denis Diković,v.r. 

___________________________________________________________________________ 

 

Na temelju članka 36. točke 4. , 21. i 24.  Statuta Općine Marčana („Službene novine 

Općine Marčana“, br. 7/09., 2/13., 4/13-pročišćeni tekst i 3/21.) i Smjernica za uspostavu 

urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-

2027., KLASA: 910-08/21-07/1, URBROJ: 538-06-3-1/280-21-7 od 12. srpnja 2021. godine, 

Općinsko vijeće Općine Marčana je na sjednici održanoj 27. siječnja 2022. godine, donijelo 

 

 

ZAKLJUČAK 

o davanju  mišljenja na Nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog 

plana za Strategiju razvoja urbanog područja Pula 2021.-2027. godina 

 

Članak 1. 

Daje se pozitivno mišljenje na Nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog 

akcijskog plana, kao provedbenog akta Strategije razvoja urbanog područja Pula 2021.-2027. 

godina u tekstu u kojem ga je 28. prosinca 2021. godine dostavio predsjednik 

Koordinacijskog vijeća urbanog područja Pula. 

 

 

Članak 2. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim 

novinama Općine Marčana“. 

 

KLASA: 972-02/22-01/1 

URBROJ: 2163-26-1-22-3 

Marčana, 27. siječnja 2022. 

                                                       

                              

                                                  OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARČANA 

                                                                                                                   PREDSJEDNIK 

                                                                                                                   Denis Diković,v.r. 
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Na temelju članka 66. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br.  84/21.) 

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 27. siječnja 2022. godine, donosi  

 

ODLUKU 

o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

području Općine Marčana 

I OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

(1)Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: javna usluga) iz ove 

Odluke podrazumijeva prikupljanje komunalnog otpada na području pružanja javne usluge 

putem spremnika od pojedinog korisnika i prijevoz i predaju tog otpada ovlaštenoj osobi za 

obradu tog otpada. 

(2)Javna usluga je usluga od općeg interesa. 

(3)Javna usluga uključuje sljedeće usluge: 

– uslugu prikupljanja na lokaciji obračunskog mjesta/mjesta primopredaje korisnika usluge: 

1. miješanog komunalnog otpada 

2. biootpada 

3. reciklabilnog komunalnog otpada i 

4. glomaznog otpada jednom godišnje te 

– uslugu preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu 

– uslugu prijevoza i predaje otpada ovlaštenoj osobi. 

(4)Područje pružanja javne usluge iz stavka 1. ovoga članka je područje Općine Marčana.  

 

Članak 2. 

(1)Cilj ove Odluke je osigurati obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način, izbjegavajući neopravdano visoke troškove, 

u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, osiguravajući pri tom javnost rada kako 

bi se osiguralo odvojeno sakupljanje miješanog komunalnog otpada iz kućanstava i drugih 

izvora, biootpada iz kućanstava, reciklabilnog komunalnog otpada, opasnog komunalnog 

otpada i glomaznog otpada iz kućanstava. 

 

Članak 3. 

(1)Ova Odluka sadrži: 

1. kriterije obračuna količine miješanog komunalnog otpada, 

2. standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada, 

3. najmanju učestalost odvoza otpada prema područjima, 

4. obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu, 

5. područje pružanja javne usluge, 

6. iznos cijene obvezne minimalne javne usluge s obrazloženjem načina na koji je 

određena 

7. kriterije za umanjenje cijene javne usluge, 

8. odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru građana na neugodu 

uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada, 

9. odredbe o načinu pojedinačnog korištenje javne usluge, 
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10. odredbe o načinu korištenja zajedničkog spremnika, 

11. odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika usluge, 

12. način određivanja udjela korisnika usluge u slučaju kad su korisnici usluge kućanstva i 

pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut 

sporazum o njihovim udjelima, 

13. odredbe o ugovornoj kazni,  

14. opće uvjete ugovora s korisnicima, 

15. odredbe o korištenju javne površine za prikupljanje otpada i mjestima primopredaje 

otpada ako su različita od obračunskog mjesta. 

(2)Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i 

ženski rod. 

(3)Pojedini pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci imaju jednako značenje utvrđenima u 

Zakonu o gospodarenju otpadom (u daljnjem tekstu: Zakon). 

 

II POJMOVNIK 

Članak 4. 

Pojedini pojmovi za potrebe ove Odluke imaju sljedeće značenje: 

1. biootpad je biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz 

kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz 

prehrambene industrije 

2. djelatnost sakupljanja otpada je djelatnost koja uključuje postupak sakupljanja otpada 

i postupak sakupljanja otpada u reciklažno dvorište 

3. glomazni otpad je otpadni predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase 

neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada te 

je u Katalogu otpada označen kao 20 03 07 

4. komunalni otpad je miješani komunalni otpad i odvojeno sakupljeni otpad iz 

kućanstava, uključujući papir i karton, staklo, metal, plastiku, biootpad, drvo, tekstil, 

ambalažu, otpadnu električnu i elektroničku opremu, otpadne baterije i akumulatore te 

glomazni otpad, uključujući madrace i namještaj te miješani komunalni otpad i 

odvojeno sakupljeni otpad iz drugih izvora, ako je taj otpad sličan po prirodi i sastavu 

otpadu iz kućanstva, ali ne uključuje otpad iz proizvodnje, poljoprivrede, šumarstva, 

ribarstva i akvakulture, septičkih jama i kanalizacije i uređaja za obradu otpadnih 

voda, uključujući kanalizacijski mulj, otpadna vozila i građevni otpad, pri čemu se 

ovom definicijom ne dovodi u pitanje raspodjela odgovornosti za gospodarenje 

otpadom između javnih i privatnih subjekata 

5. miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstva i otpad iz drugih izvora koji je po 

svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, te je u Katalogu otpada označen kao 

20 03 01 

6. mjesto primopredaje je lokacija, određena Izjavom o načinu korištenja javne usluge, 

na kojoj davatelj javne usluge preuzima otpad od korisnika usluge 

7. mobilni uređaj za obradu otpada je pokretna tehnička jedinica u kojoj se otpad 

obrađuje na mjestu nastanka ili na mjestu ugradnje u materijale postupcima obrade, 

osim postupaka R1, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D10, D11 i D12 iz Dodatka I. i 

Dodatka II. Zakona 

8. naselje je naselje propisano propisom kojim se uređuje područja županija, gradova i 

općina te naselja u Republici Hrvatskoj 
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9. obračunsko mjesto je adresa nekretnine korisnika javne usluge 

10. obračunsko razdoblje je razdoblje na koje se odnosi obračun iznosa cijene javne 

usluge 

11. opasni komunalni otpad je opasni otpad iz podgrupe 20 01 i 15 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 

opasnim komunalnim otpadom smatra sve dok se nalazi kod proizvođača tog otpada 

12. opasni otpad je otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava 

13. otpad je svaka tvar ili predmet koje posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti 

14. reciklabilni komunalni otpad je otpadni papir i karton, otpadna plastika, otpadni metal 

i otpadno staklo, uključujući otpadnu ambalažu, iz kućanstva koji su komunalni otpad 

15. reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i 

privremenom skladištenju manjih količina opasnog komunalnog otpada, reciklabilnog 

komunalnog otpada i drugih propisanih vrsta otpada 

16. sakupljanje otpada je prikupljanje otpada, uključujući prethodno razvrstavanje otpada 

i skladištenje otpada u svrhu prijevoza na obradu 

17. spremnik je posuda, kanistar, kontejner, bačva, kutija, vreća i drugi odgovarajući 

spremnik koji sprječava rasipanje, razlijevanje odnosno ispuštanje otpada u okoliš 

 

III DAVATELJ JAVNE USLUGE 

Članak 5. 

Davatelj javne usluge za područje Općine Marčana je trgovačko društvo Pula Herculanea 

d.o.o. ( u daljnjem tekstu: davatelj usluge) 

 

Članak 6. 

(1)Davatelj usluge je dužan: 

1. gospodariti s odvojeno sakupljenim komunalnim otpadom, uključujući preuzimanje i 

prijevoz tog otpada, sukladno redu prvenstva gospodarenja otpadom i način na koji ne 

dovodi do miješanja odvojeno sakupljenog komunalnog otpada s drugom vrstom 

otpada ili otpadom koji ima drukčija svojstva. 

2. pružati javnu uslugu u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom 

3. snositi sve troškove gospodarenja prikupljenim otpadom, osim troškova postupanja s 

reciklabilnim komunalnim otpadom koji se sastoji pretežito od otpadne ambalaže. 

4. osigurati korisniku usluge spremnike za primopredaju komunalnog otpada 

5. preuzeti sadržaj spremnika od korisnika usluge i to odvojeno miješani komunalni 

otpad, biootpad, reciklabilni komunalni otpad i glomazni otpad 

6. osigurati provjeru da otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti 

otpada čija se primopredaja obavlja 

7. osigurati uvjete kojima se ostvaruje pojedinačno korištenje javne usluge neovisno o 

broju korisnika usluge koji koriste zajednički spremnik 

8. predati sakupljeni reciklabilni komunalni otpad osobi koju odredi Fond za zaštitu 

okoliša i energetsku učinkovitost 

9. voditi evidencije propisane člankom 82. Zakona 

10. na spremniku održavati natpis iz stavka 2. ovoga članka 

11. osigurati sigurnost, redovitost i kvalitetu javne usluge 

12. predati miješani komunalni otpad u centar za gospodarenje otpadom Kaštijun d.o.o.  
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13. obračunati cijenu javne usluge na način propisan Zakonom, ovom Odlukom i 

cjenikom javne usluge 

14. na računu za javnu uslugu navesti sve elemente temeljem kojih je izvršio obračun 

cijene javne usluge, uključivo i porez na dodanu vrijednost određen sukladno 

posebnom propisu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost 

15. obavijestiti korisnika usluge o cjeniku i izmjeni cjenika 15 dana prije dana primjene 

cjenika. 

(2) Spremnik za primopredaju komunalnog otpada kod korisnika usluge mora sadržavati 

natpis s nazivom davatelja usluge, oznaku koja je u Evidenciji o preuzetom komunalnom 

otpadu pridružena korisniku usluge i obračunskom mjestu i naziv vrste otpada za koju je 

spremnik namijenjen. 

(3)Davatelj usluge dužan je korisniku usluge do 31. prosinca tekuće kalendarske godine za 

iduću kalendarsku godinu dostaviti Obavijest o sakupljanju komunalnog otpada elektroničkim 

putem, pisanim putem ili na drugi korisniku usluge prihvatljiv način. 

(4)Davatelj usluge i Općina Marčana su na svojim mrežnim stranicama dužni objaviti i 

ažurno održavati informacije o: 

1. lokacijama mobilnih i reciklažnih dvorišta po naseljima i 

2. lokacijama spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada postavljenih na javnoj 

površini. 

(5) O svom radu davatelj usluge dužan je Općinskom vijeću Općine Marčana  podnijeti 

Izvješće o radu do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i dostaviti ga 

Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) 

(6)Davatelj usluge dužan je na svojoj mrežnoj stranici imati poveznice na mrežne stranice 

»Narodnih novina« na kojima je objavljen Zakon, digitalnu presliku ove Odluke, digitalnu 

presliku cjenika sa svim pripadajućim dodacima i prilozima. 

(7)Izvješće iz stavka 5. ovoga članka sadrži opće podatke o području pružanja javne usluge, 

obračunskim mjestima, korisnicima usluge i odvojenom sakupljanju otpada, podatke o 

redovitosti sustava, podatke o kvaliteti pružanja javne usluge i ekonomskoj učinkovitosti 

sustava sakupljanja komunalnog otpada. 

 

IV KORISNIK JAVNE USLUGE 

Članak 7. 

(1)Korisnik javne usluge na području pružanja usluge (u daljnjem tekstu: korisnik usluge) je 

vlasnik nekretnine odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine odnosno 

posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine 

obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge ili 

stvarni korisnik nekretnine. 

(2) Korisnici javne usluge iz stavka 1. ovoga članka ovisno o načinu korištenja nekretnine, 

trajno ili povremeno, u svrhu stanovanja (vlasnici stanova, kuća, nekretnina za odmor) ili u 

svrhu obavljanja djelatnosti ili druge svrhe, razvrstavaju se u kategoriju: 

1. korisnika kućanstvo ili 

2. korisnika koji nije kućanstvo (drugi izvori komunalnog otpada). 

(3) Korisnik iz stavka 2. točke 2. ovoga članka je korisnik javne usluge koji nije razvrstan u 

kategoriju korisnika kućanstvo, a koji nekretninu koristi u svrhu obavljanja djelatnosti, što 

uključuje i iznajmljivače koji kao fizičke osobe pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu 

sukladno zakonu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost. 
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Članak 8. 

(1)Korisnik usluge je dužan: 

1. koristiti javnu uslugu na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge na 

način da proizvedeni komunalni otpad predaje putem zaduženog spremnika 

2. omogućiti davatelju usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje otpada kad to 

mjesto nije na javnoj površini 

3. postupati s otpadom na obračunskom mjestu korisnika usluge na način koji ne dovodi 

u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne 

uzrokuje pojavu neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada 

4. odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu korisnika 

usluge, te kad više korisnika koristi zajednički spremnik zajedno s ostalim korisnicima 

usluge na istom obračunskom mjestu odgovarati za obveze nastale zajedničkim 

korištenjem spremnika 

5. platiti davatelju usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko 

razdoblje, osim za obračunsko mjesto na kojem je nekretnina koja se trajno ne koristi 

6. predati opasni komunalni otpad u reciklažno dvorište, odnosno postupiti s istim u 

skladu s propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada,  

7. predati odvojeno miješani komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, opasni 

komunalni otpad i glomazni komunalni otpad 

8. predati odvojeno biootpad ili kompostirati biootpad na mjestu nastanka 

9. dostaviti davatelju usluge ispunjenu Izjavu o načinu korištenja javne usluge 

10. omogućiti davatelju usluge označivanje spremnika odgovarajućim natpisom i 

oznakom. 

(2)Korisnik usluge kategorije koji nije kućanstvo dužan je davatelju usluge predati odvojeno 

miješani komunalni otpad, a uslugu preuzimanja preostalih vrsta odvojenog sakupljenog 

otpada može ugovoriti sa davateljem usluge ili sa drugim ovlaštenim sakupljačem navedenog 

otpada. 

(3)Opasni otpad korisnik usluge kategorije koji nije kućanstvo dužan je predavati isključivo 

ovlaštenom sakupljaču.  

(4)O svakoj promjeni podataka iz Izjave o načinu korištenja javne usluge korisnik usluge 

dužan je obavijestiti davatelja usluge u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena, 

kao i o svakoj drugoj namjeravanoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana prije dana 

od kojeg će se primjenjivati namjeravana promjena. 

 

Članak 9.  

(1) Nekretnina koja se trajno ne koristi je nekretnina koja se u razdoblju od najmanje 12 

mjeseci ne koristi za stanovanje ili nije pogodna za stanovanje, boravak ili obavljanje 

djelatnosti, odnosno nije useljiva. 

(2) Trajno nekorištenje nekretnine utvrđuje se na temelju očitovanja vlasnika nekretnine, a 

dokazuje se temeljem podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije ili 

plina ili pitke vode ili na drugi odgovarajući način uključujući očevid lokacije. 

(3)Odredbe stavka 2. ovoga članka o dokazivanju nekorištenja nekretnine  temeljem podataka 

očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije ili plina ili pitke vode ne odnose se 

na nekretnine koje nisu ni priključene na niskonaponski ili drugi odgovarajući sustav za 

distribuciju električne energije, sustav za distribuciju plina  odnosno sustav javne 

vodoopskrbe. 
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V NAČIN PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA 

Kriterij obračuna količine miješanog komunalnog otpada 

Članak 10. 

(1)Kriterij obračuna količine otpada je volumen spremnika za miješani komunalni otpad 

izražen u litrama i broj pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju. 

(2)Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka kriterij obračuna količine otpada je: 

- masa predanog miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju izražena u 

kilogramima za korisnika usluge kategorije koji nije kućanstvo koji posjeduju veći broj 

spremnika te su ugovorili masu kao kriterij obračuna količine otpada uz prethodno odobrenje 

davatelja usluge za velike korisnike usluge, 

- masa predanog miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju izražena u 

kilogramima za korisnika usluge kategorije koji nije kućanstvo koji se za odlaganje 

komunalnog otpada u spremnike koriste prešom, uz prethodno odobrenje davatelja usluge. 

Standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada 

Članak 11. 

(1)Spremnike za komunalni otpad osigurava davatelj usluge. 

(2)Standardna veličina i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje miješanog 

komunalnog otpada mora se odrediti tako da je spremnik primjeren potrebi pojedinog 

korisnika usluge. 

 

Članak 12. 

(1)Davatelj usluge osigurava spremnike za prikupljanje komunalnog otpada i predaje ih 

korisniku usluge na korištenje. 

(2)Komunalni otpad se odvojeno sakuplja putem sljedećih spremnika: 

1. vrećica, 

2. plastičnih spremnika,  

3. tipiziranih spremnika za staklo (zvona), 

4. podzemnih spremnika sa nadogradnjom ili bez, 

5. polu podzemnih spremnika sa nadogradnjom ili bez. 

(3)Nadogradnja na podzemnim spremnicima je dodatni dio na poklopcu spremnika koji 

omogućava Korisniku usluge mogućnost otvaranja manjeg spremnika (u daljnjem tekstu: 

otpadomjer) i odlaganje otpada volumena 40 ili 25 litara  korištenjem kartice/ključa, a što se 

elektronski evidentira kao preuzimanje spremnika od 40 ili 25 litara, ovisno o volumenu 

otpadomjera. 

 

Članak 13. 

(1)Za prikupljanje miješanog komunalnog otpada davatelj usluge osigurava kategoriji 

korisnika usluge koji je kućanstvo: 

1. standardizirani plastični spremnik volumena 60 litara, 

2. standardizirani plastični spremnik volumena 80 litara, 

3. standardizirani plastični spremnik volumena 120 litara, 

4. standardizirani plastični spremnik volumena 240 litara, 

5. standardizirani plastični spremnik 360 litara, 

6. standardizirani plastični spremnik volumena 770 litara 

7. podzemni spremnik sa otpadomjerom volumena 40 litara, 
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8. polupodzemni spremnik sa otpadomjerom volumena 25 litara, 

9. vrećica volumena 60 litara, 

10. vrećica volumena 80 litara. 

 

(2)Za prikupljanje miješanog komunalnog otpada davatelj usluge osigurava kategoriji  

korisnika usluge koji nije kućanstvo: 

1. standardizirani plastični spremnik volumena 60 litara, 

2. standardizirani plastični spremnik volumena 80 litara, 

3. standardizirani plastični spremnik volumena 120 litara, 

4. plastični spremnik volumena 240 litara, 

5. standardizirani plastični spremnik 360 litara, 

6. standardizirani plastični spremnik volumena 770 litara 

7. vrećica volumena 60 litara, 

8. vrećica volumena 80 litara, 

(3)Za prikupljanje miješanog komunalnog otpada davatelj usluge osigurava kategoriji  

korisnika usluge koji nije kućanstvo, a koji ne obavlja djelatnost usluživanja hrane i pića, 

osim spremnika navedenih u stavku 2. ovog članka, i slijedeće spremnike: 

1. podzemni spremnik sa otpadomjerom volumena 40 litara, 

2. polupodzemni spremnik sa otpadomjerom volumena 25 litara, 

(4)Za prikupljanje biootpada davatelj usluge osigurava kategoriji  korisnika usluge koji je 

kućanstvo: 

1. standardizirani plastični spremnik volumena 40 litara 

2. standardizirani plastični spremnik volumena 80 litara, 

3. standardizirani plastični spremnik volumena 120 litara, 

4. standardizirani plastični spremnik volumena 240 litara, 

5. vrećice volumena 60 litara, 

6. vrećice volumena 80 litara. 

(5)Za prikupljanje reciklabilnog komunalnog otpada davatelj usluge osigurava kategoriji 

korisnika usluge koji su kućanstvo: 

1. vrećice volumena 80 litara, 

2. tipizirane spremnike (zvona) za prikupljanje otpadnog stakla smještenim na javnoj 

površini, 

3. standardizirane plastične spremnike volumena 80 litara, 120 litara, 240 litara i 770 

litara, 

4. podzemne spremnike, 

5. polu podzemne spremnike, 

6. spremnike u mobilnom reciklažnom dvorištu, 

7. spremnike u reciklažnom dvorištu. 

(6)Za prikupljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada davatelj usluge osigurava 

kategoriji korisnika usluge koji je kućanstvo spremnike u reciklažnom dvorištu, a glomazni 

komunalni otpad prikuplja se i na obračunskom mjestu ili mjestu primopredaje (ukoliko nije 

moguće prići obračunskom mjestu vozilom davatelja usluge), vozilima davatelja usluge sa 

otvorenim teretnim prostorom. 

(7)Za prikupljanje problematičnog otpada  davatelj usluge osigurava korisnicima usluge 

kategorije koji su kućanstvo: 

1. Spremnike u reciklažnom dvorištu 
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(8)Vrećice navedene u stavku 1. i 2., 4. i 5. ovog članka koriste korisnici usluge koji nemaju 

mogućnost smještaja tipiziranih plastičnih spremnika unutar svoje nekretnine, ukoliko je 

otežan pristup do obračunskog mjesta vozilom davatelja usluge ili zbog drugih opravdanih 

razloga. Korištenje vrećica kao spremnika koristi se isključivo uz suglasnost Davatelja usluge. 

 

Članak 14. 

(1) Korisnik usluge u Izjavi odabire volumen spremnika za miješani komunalni otpad na 

temelju svojih potreba, s tim da se ili složi s prijedlogom davatelja usluge ili da odabire drugi 

volumen od predloženog, a na temelju volumena spremnika koji su navedeni u članku 13. 

Odluke.  

(2) Za korisnike usluge koji koriste spremnik sa ugrađenim otpadomjerom odredbe iz stavka 

1. ovog članka nisu primjenjive. 

 

Glomazni otpad 

 

Članak 15. 

(1) Davatelj usluge dužan je u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti 

glomazni otpad  volumena do 3m3 od korisnika usluge koji je kućanstvo na obračunskom 

mjestu korisnika usluge bez naknade. 

(2) Davatelj usluge dužan je na zahtjev korisnika usluge koji je kućanstvo preuzeti na 

obračunskom mjestu količinu glomaznog  otpada veću od količine od 3m3, pri čemu je 

korisnik usluge dužan platiti cijenu prijevoza i obrade tog otpada. 

(3) Davatelj usluge dužan je preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom 

mjestu korisnika usluge koji je kućanstvo u što kraćem roku koji zajednički određuju korisnik 

usluge i davatelj usluge. 

     

Najmanja  učestalost odvoza otpada prema područjima 

 

Članak 16. 

(1)Broj planiranih primopredaja spremnika mora se odrediti u skladu sa sljedećom 

minimalnom učestalošću: 

- najmanje jednom tjedno za biootpad, 

- najmanje jednom mjesečno za otpadni papir i karton iz biorazgradivog komunalnog 

otpada, 

- najmanje jednom mjesečno za reciklabilni komunalni otpad, 

- najmanje jednom  tjedno za miješani komunalni otpad. 

(2)Broj planiranih primopredaja spremnika davatelj usluge određuje temeljem potreba 

Korisnika usluge uzimajući u obzir ekonomski održivo poslovanje i potrebe Korisnika usluge, 

a broj planiranih primopredaja ne može biti manji od minimalne učestalosti kako je navedeno 

u stavku 1. ovog članka. 

(3)Davatelj usluge određuje broj planiranih primopredaja spremnika krajem tekuće godine za 

iduću godinu i o tome obavještava korisnika usluge putem obavijesti. 

(4)Korisnik usluge može tražiti veći broj primopredaje spremnika od planiranog, a davatelj 

usluge svaku takvu izvanrednu primopredaju naplaćuje temeljem cjenika za javnu uslugu.  
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Obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu 

 

Članak 17. 

Obračunsko razdoblje kroz kalendarsku godinu je jedan mjesec što predstavlja dvanaest 

obračunskih razdoblja kroz kalendarsku godinu. 

   

Ugovor o korištenju javne usluge 

Članak 18. 

(1)Ugovor o korištenju javne usluge smatra se sklopljenim: 

- kad korisnik usluge dostavi davatelju usluge Izjavu o načinu korištenja javne usluge ili 

- prilikom prvog evidentiranog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika 

za primopredaju miješanog komunalnog otpada, u slučaju kada korisnik usluge ne dostavi 

davatelju usluge Izjavu o načinu korištenja javne usluge. 

(2) Izjava o načinu korištenja javne usluge je obrazac kojim se korisnik usluge i davatelj 

usluge usuglašavaju o bitnim sastojcima ugovora. 

(3)Dijelove ugovora čine: Opći uvjeti Ugovora, ova Odluka, Izjava o načinu korištenja javne 

usluge i Cjenik javne usluge. 

(4)Davatelj usluge je dužan omogućiti korisniku usluge uvid u akte iz stavka 3. ovog članka 

prije sklapanja Ugovora te prije svake izmjene i/ili dopune Ugovora te na zahtjev korisnika 

usluge. 

(5)Načelnik Općine Marčana i davatelj usluge su dužni putem sredstava javnog informiranja, 

mrežne stranice, dostavom pisane obavijesti i/ili na drugi za korisnika prihvatljiv način, 

osigurati da korisnik usluge, prije sklapanja Ugovora i/ili izmjene, odnosno, dopune Ugovora, 

bude upoznat s propisanim odredbama koje uređuju sustav sakupljanja komunalnog otpada, 

Ugovorom, pravima i obvezama. 

(6)Davatelj usluge je dužan na svojoj mrežnoj stranici imati poveznice na mrežne stranice 

»Narodnih novina« na kojima je objavljen Zakon, digitalnu presliku Odluke, digitalnu 

presliku cjenika sa svim pripadajućim dodacima i prilozima, kao i obavijest o načinu 

podnošenja prigovora.                                                  

                                                                                 

Članak 19. 

(1)Korisnik usluge može raskinuti Ugovor u slijedećom slučajevima: 

− uz pisanu Izjavu da navedenu nekretninu neće trajno koristiti, a nakon isteka roka od 

12 mjeseci od dana raskida Ugovora, dužan je davatelju usluge dostaviti dokaz o 

nekorištenju nekretnine za navedeni period. Navedeni dokaz dužan je dostavljati 

svakih 12 mjeseci za prethodni period.  

− kada Korisnik usluge prestaje biti vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela 

nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine koji je imao 

obvezu korištenja javne usluge. 

(2)U slučaju kada Korisnik usluge nije u mogućnosti dostaviti dokaz o nekorištenju 

nekretnine, dužan je platiti cijenu obvezne minimalne javne usluge za svo vrijeme u kojem 

mu se ista nije obračunavala.  
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Provedba ugovora i korištenje javne usluge u slučaju nastupanja posebnih okolnosti 

 

Članak 20. 

(1)Davatelj usluge se neće smatrati odgovornim za kašnjenja u ispunjenju ili za neispunjenje 

obveza iz Ugovora koje je uzrokovano neočekivanim i nepredvidivim okolnostima izvan 

njegove razumne kontrole, kao što su radnje građanskih ili vojnih tijela, ograničenja uvedena 

zakonom, požar, potres, poplava, eksplozija, rat, embargo, štrajkovi, lokalni ili nacionalni 

neredi i nemiri, neprohodnost cesta zbog odrona, poplava, leda i snijega, izuzetno jak vjetar i 

druge vremenske nepogode ili pandemije. 

(2)U slučaju nastupa takvih kašnjenja u ispunjenju javne usluge, davatelj  usluge će bez 

odgode obavijestiti korisnike usluge putem mrežnih stranica/sredstava javnog informiranja o 

njihovom nastupanju. 

(3)Ispunjenje obveza davatelja usluge iz Ugovora u slučaju iz stavka 1. ovog članka će se 

odgoditi ili promijeniti za vrijeme njegovog trajanja.  

 

Način podnošenja prigovora i postupanje po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu 

sustavom sakupljanja komunalnog otpada 

Članak 21. 

(1)Davatelj usluge je dužan omogućiti korisniku usluge podnošenje pisanog prigovora na dva 

načina, i to: 

• u poslovnim prostorijama davatelja usluge (prilikom čega mora potrošaču pisanim 

putem potvrditi primitak pisanog prigovora), te 

• putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte ako je ista prijavljena kao kontakt adresa 

korisnika usluge.  

(2)Na sve podnesene prigovore korisnika usluge, davatelj usluge je dužan u pisanom obliku 

odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora kao i čuvati evidenciju 

zaprimljenih prigovora godinu dana od dana primitka pisanog prigovora. 

(3)Davatelj usluge je dužan u poslovnim prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu 

podnošenja pisanog prigovora korisnika usluge. 

(4)Davatelj usluge je dužan na ispostavljenom računu vidljivo istaknuti obavijest o načinu 

podnošenja prigovora. 

(5)Korisnik usluge ukoliko nije zadovoljan odgovorom na pisani prigovor ili ako nije 

zaprimio odgovor u propisanom roku može podnijeti reklamaciju Povjerenstvu potrošača, a 

Povjerenstvo potrošača dužno je korisniku usluge odgovoriti na zaprimljenu reklamaciju u 

roku od 30 dana od dana zaprimanja reklamacije.  

(6)Povjerenstvo potrošača osniva davatelj usluge a u njemu se nalaze predstavnici davatelja 

usluge  i udruge potrošača. 

(7)Ukoliko korisnik usluge ne uspije riješiti svoj problem s davateljem usluge putem pisanog 

prigovora i reklamacije, tada može podnijeti prijavu tržišnim inspektorima Državnog 

inspektorata: 

• putem mrežne stranice Državnog inspektorata https://dirh.gov.hr/podnosenje-

prijava/83 

• putem Centralnog informacijskog sustava zaštite potrošača (CISZP) -

 http://prijava.mingo.hr/CD/prijava.jsp te 

• osobno ili poštom na adresu: Državni inspektorat,  Sektor za nadzor trgovine, usluga i 

zaštite potrošača, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb. 

 

https://www.szp.hr/UserDocsImages/dokumenti/x1473368706131028_1.doc
https://www.szp.hr/UserDocsImages/dokumenti/x1473368706131028_1.doc
https://dirh.gov.hr/podnosenje-prijava/83
https://dirh.gov.hr/podnosenje-prijava/83
http://prijava.mingo.hr/CD/prijava.jsp
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Korištenje spremnika 

Članak 22. 

(1)Davatelj usluge dužan je osigurati uvjete kojima se ostvaruje pojedinačno korištenje javne 

usluge kada više Korisnika usluge koristi zajednički spremnik na način da se u tom slučaju 

Korisniku usluge omogući korištenje ili spremnika koji korisnik usluge koristi samostalno ili 

podzemnog/polu podzemnog spremnika s otpadomjerom, ovisno o lokaciji obračunskog 

mjesta/mjesta primopredaje. 

(2)Kada korisnici usluge koriste zajednički spremnik a nije postignut dogovor o udjelima u 

spremniku za pojedinog korisnika, davatelj usluge određuje udjele pojedinog korisnika usluge 

na način da svi imaju jednaki udio u spremniku a zbroj svih udjela mora iznositi 1. 

(3)Davatelj usluge je dužan osigurati korisniku usluge koji nije kućanstvo (drugi izvori 

komunalnog otpada) samostalno korištenje spremnika, odnosno, dužan mu je osigurati 

spremnik za miješani komunalni otpad, a ostale spremnike korisnik usluge koji nije kućanstvo 

dužan je sam osigurati. 
 

Članak 23. 

(1)Sakupljanje komunalnog otpada na obračunskom mjestu korisnika usluge obavlja se u 

odgovarajućim spremnicima koje je korisnik dužan smjestiti unutar svoje nekretnine. 

Primopredaja se obavlja na javnoj površini, ispred nekretnine korisnika usluge, na način da 

sukladno obavijesti o prikupljanju komunalnog otpada, u dane odvoza određene vrste otpada, 

korisnik usluge iznese spremnik namijenjen odlaganju te vrste otpada.  

(2)Spremnik koji korisnik usluge koristi samostalno a koji se nalazi na javnoj površini izvan 

redovnog dana odvoza za određenu vrstu otpada, smatrati će se spremnikom koji se treba 

isprazniti.  

(3)U slučaju kada spremnike za otpad nije moguće smjestiti unutar nekretnine korisnika 

usluge ili kada je korisniku usluge određen podzemni/polu podzemni spremnik za odlaganje 

komunalnog otpada, spremnici se smještaju na javnu površinu sukladno rješenju nadležnog 

tijela Općine Marčana. Zahtjev za izdavanje rješenja podnosi davatelj usluge uz odgovarajuću 

dokumentaciju kojom se dokazuje opravdanost takvog načina rješavanja. 

 

Prihvatljiv dokaz izvršenja javne usluge 

Članak 24. 

(1)Davatelj usluge vodi evidenciju o preuzetom otpadu za svakog pojedinog korisnika usluge. 

(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. 
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Lokacije na kojoj se može osigurati obavljanje obrade glomaznog otpada mobilnim 

uređajem u okviru javne usluge. 

Članak 25. 

Lokacije za obradu glomaznog otpada mobilnim uređajem u okviru javne usluge nalaze se na 

adresi: 

- Marčana 1C, Marčana 

- Premanturska cesta 215, Pula. 

 

Korištenje javne površine za prikupljanje otpada i mjestima primopredaje otpada ako su 

različita od obračunskih mjesta 

Članak 26. 

(1)Na javnim površinama smješteni su podzemni i polupodzemni spremnici kao i spremnici 

koje koristi više korisnika usluge koji stanuju u višestambenim objektima a za koje nije 

predviđeno korištenje podzemnih i polupodzemnih spremnika, kada okućnica navedenog 

objekta nije u zajedničkom vlasništvu korisnika usluge ili kad nije moguć pristup vozilom 

davatelja usluge obračunskom mjestu korisnika usluge.   

(2)Za lokaciju i smještaj spremnika navedenih u stavku 1. ovog članka, Davatelj usluge treba 

zatražiti izdavanje odobrenja kojem prilaže odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuje 

opravdanost takvog načina rješavanja.  

 

Članak 27. 

Davatelj usluge dužan je ishodovati rješenje nadležnog tijela Općine Marčana za smještaj 

spremnika u sklopu akcija prikupljanja otpada, a navedeno rješenje vrijedi za određeni 

vremenski period. 

 

VI CIJENA JAVNE USLUGE 

Članak 28. 

Davatelj usluge dužan je iz prihoda od naplate cijene javne usluge financirati samo troškove 

čija svrha je pružanje javne usluge uključujući sljedeće: 

1. troškove nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada  

2. troškove prijevoza otpada 

3. troškove obrade miješanog komunalnog otpada i biootpada 

4. troškove koji su nastali radom reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta u 

Općini Marčana zaprimanjem bez naknade otpada nastalog u kućanstvu  

5. troškove prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge i 

6. troškove vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u svezi s javnom uslugom. 

 

Iznos cijene obvezne minimalna javna usluga s obrazloženjem na koji je određena 

Članak 29. 

(1) Obvezna minimalna javna usluga je iznos koji se osigurava radi ekonomski održivog 

poslovanja te sigurnosti, redovitosti i kvalitete pružanja javne usluge, kako bi sustav 

sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu. 

(2) Cijena obvezne minimalne javne usluge dio je cijene javne usluge. 

(3) Na području pružanja javne usluge primjenjuje se: 
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1. jedinstvena cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika usluge razvrstanog u 

kategoriju korisnika kućanstvo i ona iznosi  40,50 kn. U cijenu nije uključen PDV. 

2. jedinstvena cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika usluge razvrstanog u 

kategoriju korisnika koji nije kućanstvo i ona iznosi 101,40 kn. U cijenu nije uključen PDV. 

(4) Ako se na istom obračunskom mjestu isti korisnik može razvrstati i u kategoriju kućanstvo 

i u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo, korisnik je dužan plaćati samo cijenu obvezne 

minimalne javne usluge obračunanu za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo. 

 

 

Cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada 

Članak 30. 

(1)Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada  kada je kao 

kriterij količine otpada određen volumen spremnika i broj pražnjenja spremnika određuje se 

prema izrazu: 

C = JCV × BP × U 

pri čemu je: 

C – cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena u 

kunama 

JCV – jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada 

izražena u kunama sukladno cjeniku 

BP – broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju 

sukladno podacima u Evidenciji 

U – udio korisnika usluge u korištenju spremnika. 

(2)Davatelj usluge cjenikom određuje cijenu za količinu predanog miješanog komunalnog 

otpada za redovno preuzimanje spremnika prema planu preuzimanja koji je korisniku usluge 

dostavljen u Obavijesti i uvećanu cijenu za izvanredno preuzimanje, po pozivu korisnika 

usluge. 

(3) Cijena javne usluge kad je kao kriterij količine otpada određena masa predanog otpada, 

cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada određuje se prema 

izrazu: 

C = JCM × ZM × U* 

pri čemu je: 

C – cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena u 

kunama 

JCM – jedinična cijena za masu preuzetog miješanog komunalnog otpada izražena u kunama 

po kilogramu sukladno cjeniku 

ZM – zbroj masa miješanog komunalnog otpada preuzetih u obračunskom razdoblju izraženo 

u kilogramima sukladno podacima u Evidenciji 

U – udio korisnika usluge. 

*Udio u spremniku uvijek iznosi 1 s obzirom da korisnici usluge  kojima se obračunava  

jedinična cijena za masu preuzetog miješanog komunalnog otpada izražena u kunama po 

kilogramu, spremnik uvijek koriste samostalno. 
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Kriterij za umanjenje cijene javne usluge 

Članak 31. 

Kriteriji za umanjenje cijene javne usluge moraju poticati korisnika da odvojeno predaje 

biootpad, reciklabilni komunalni otpad, glomazni otpad i opasni komunalni otpad od 

miješanog komunalnog otpada te da, kad je to primjenjivo, kompostira biootpad. 

 

Članak  32. 

(1)Davatelj usluge odobrava kriterije za umanjenje cijene javne usluge u cilju smanjenja 

nastajanja miješanog komunalnog otpada, biootpada i u cilju poticanja korisnika na korištenje 

reciklažnog dvorišta na način da se popust na cijenu javne usluge odobrava korisnicima 

kategorije kućanstvo u obračunskom razdoblju kada je: 

- koristio reciklažno dvorište, 

- sudjelovao na edukaciji o postupanju s komunalnim otpadom. 

(2)Davatelj usluge odobrava kriterije za umanjenje cijene javne usluge u cilju smanjenja 

nastajanja miješanog komunalnog otpada na način da se popust na cijenu javne usluge 

odobrava korisniku usluge kategorije koji nije kućanstvo za obračunsko razdoblje u kojem je 

predao do 480 litara miješanog komunalnog otpada. 

(3)U obračunskom razdoblju u kojem je korisnik usluge obveznik plaćanja ugovorne kazne ne 

ostvaruje mogućnost za popust niti po kojoj osnovi. 

 

Kriterij za određivanje korisnika usluge u čije ime Općina Marčana preuzima obvezu 

sufinanciranja cijene javne usluge 

Članak 33. 

(1)Općina Marčana preuzima obvezu plaćanja javne usluge u visini cijene obvezne minimalne 

javne usluge za Korisnike usluge primatelje zajamčene minimalne naknade temeljem kriterija 

iz popisa kojima se uređuje socijalna skrb, koji imaju prebivalište na području Općine 

Marčana, a razliku u cijeni podmiruje sam korisnik usluge. 

(2)Općina Marčana vodi evidenciju korisnika usluge u čije ime je preuzela obvezu plaćanja 

cijene obvezne minimalne javne usluge temeljem službenih podataka od strane nadležnog 

centra za socijalnu skrb. 

 

VII ODREDBE O UGOVORNOJ KAZNI 

Članak 34. 

(1) Korisnik usluge dužan je platiti davatelju usluge ugovornu kaznu ako ne ispunjava obveze 

iz članka 8.  stavka 1. točki 1. do 4. i 6. do 9. ove Odluke ili ako ih neuredno ispuni. 

(2) Iznos ugovorne kazne određen za pojedino postupanje korisnika usluge mora biti 

razmjeran troškovima uklanjanja posljedica takvog postupanja, a najviše do iznosa godišnje 

cijene obvezne minimalne javne usluge koju korisnik usluge plaća u cijeni javne usluge. 

(3) Na pitanja ugovorne kazne iz stavka 1. ovoga članka koja nisu uređena Zakonom 

primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi. 

(4) 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. 

(5) Iznos određene ugovorne kazne iskazuje se na zasebnoj stavci na računu za javnu uslugu. 
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Članak 35. 

(1)Djelatnici davatelja usluge utvrđuju da li je korisnik usluge postupio protivno Ugovoru, 

odnosno je li Korisnik usluge dužnik plaćanja ugovorne kazne.  

(2)Odredbe o ugovornoj kazni navedene u Tablici 1. sadrže popis postupaka čijim izvršenjem 

korisnik usluge postupa protivno Ugovoru.  

(3)Minimalni iznos ugovorne kazne za pojedino postupanje protivno ugovoru je mjesečni 

iznos obvezne minimalne javne usluge, a maksimalni iznos kazne je godišnji iznos obvezne 

minimalne javne usluge i to prema kategoriji korisnika obveznika plaćanja ugovorne kazne. 

 

 

Tablica 1.  

Postupanje korisnika usluge koje podliježe 

ugovornoj kazni 

Opis postupaka za utvrđivanje postupanja 

protivno ugovoru 

Korisnik usluge rukuje s spremnikom na način koji 

za posljedicu ima oštećenje istoga 

Opažanje djelatnika davatelja usluge, fotozapis, 

videozapis s kamera koje je postavio Općina 

Marčana  

Korisnik usluge u spremnik  sabija otpad pa nije 

moguće gravitacijsko pražnjenje otpada 

Opažanje djelatnika davatelja usluge,  

videozapis s kamera koje je postavio Općina 

Marčana/fotozapis  

Korisnik usluge odlaže problematični 

otpad/opasni otpad u spremnike za miješani 

komunalni otpad, biootpad ili druge spremnike 

namijenjene reciklabilnom otpadu 

Opažanje djelatnika davatelja usluge, videozapis 

s kamera koje je postavio Općina Marčana, 

fotozapis  

Korisnik usluge odlaže animalni otpad u 

spremnike za MKO, biootpad ili u spremnike za 

reciklabilni otpad 

Opažanje djelatnika davatelja usluge, videozapis 

s kamera koje je postavio Općina Marčana, 

fotozapis 

Poklopac zaduženog spremnika za miješani 

komunalni otpad ne može se u potpunosti 

zatvoriti zbog odložene veće količine otpada od 

volumena spremnika 

Opažanje djelatnika davatelja usluge, videozapis 

s kamera koje je postavio Općina Marčana, 

fotozapis 

Korisnik usluge koji nije kućanstvo  odlaže 

proizvodni otpad u spremnike za komunalni 

otpad 

Opažanje i fotozapis djelatnika davatelja usluge 

Korisnik usluge koji nije kućanstvo u Izjavi je 
naveo da pripada kategoriji korisnika koji je 
kućanstvo 

Opažanje djelatnika davatelja usluge, izjave 
svjedoka, pribavljanje dokumentacije nadležnih 
tijela 

Korisnik usluge odlaže miješani komunalni otpad 

u spremnike za reciklabilni otpad ili u spremnike 

za biootpad 

Opažanje i fotozapis djelatnika davatelja usluge 

Vlasnik/korisnik nekretnine nije postupio 

sukladno odredbama iz članka 8. stavak 5. ove 

Odluke 

Opažanje djelatnika davatelja usluge, evidencija 

davatelja usluge, evidencija nadležnih tijela i 

službi 

Korisnik usluge je izgubio karticu/ključ za 

otvaranje spremnika s nadogradnjom 

Prijava korisnika usluge 

Korisnik usluge nije razvrstao reciklabilni 

komunalni otpad u spemnicima sukladno namjeni 

istoga 

Opažanje djelatnika davatelja usluge uz 

fotodokumentaciju 
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VIII NADZOR 

Članak 36. 

(1)Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Marčana. 

(2)Nadzor nas provedbom ove Odluke u dijelu postupanja za koja je propisana ugovorna 

kazna obavlja davatelj usluge. Za sankcioniranje prekršaja odlaganja otpada na javnoj 

površini ili onečišćenja javnih površina nepravilnim postupanjem s otpadom nadležno je 

komunalno redarstvo Općine Marčana temeljem Odluke o komunalnom redu i drugih akata 

Općine Marčana koji uređuju postupanje s nepropisno odloženim otpadom. 

 

IX OPĆI UVJETI UGOVORA S KORISNICIMA 

 

Članak 37. 

Opći uvjeti ugovora s korisnicima usluge sadržani su u Prilogu ove Odluke i čine njen 

sastavni dio. 

 

X PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 38. 

Ukoliko korisniku usluge kategorije kućanstvo davatelj usluge nije omogućio odlaganje 

biootpada u zasebni spremnik na njegovom obračunskom mjestu/mjestu primopredaje, a do 

ispunjenja navedene obveze davatelja usluge,  korisnik usluge ima pravo na popust na cijenu 

za preuzimanje količine otpada. 

 

Članak 39. 

Do potpisivanja sporazuma Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i davatelja 

usluge o financiranju troškova usluge prikupljanja reciklabilnog otpada koji se sastoji 

pretežito od otpadne ambalaže, davatelj usluge navedene će troškove uključiti u cijenu za 

preuzimanje količine otpada od korisnika usluge.   

 

Članak 40. 

Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu pružanja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog  i biorazgradivog komunalnog otpada („Službene 

novine“ Općine Marčana br. 3/18.) 

Članak 41. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 

Marčana. 

 

KLASA: 351-03/22-01/4 

URBROJ: 2163-26-1-22-3 

Marčana, 27. siječnja 2022. 

 

                   OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARČANA 

                                                                                                PREDSJEDNIK 

                                                                                                   Denis Diković,v.r. 
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PRILOG  

OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE 

SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE MARČANA 

 

 

I. OPĆE ODREDBE  

Članak 1. 

Definicije i pojmovi u ovim Općim uvjetima odgovaraju definicijama i pojmovima korištenim 

u Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: 

Odluka). 
 

Članak 2. 

Ovim Općim uvjetima uređuju se međusobni odnosi između davatelja javne usluge i korisnika  

javne usluge koji su ugovorne strane Ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja 

komunalnog otpada ( u daljnjem tekstu: Ugovor) na području Općine Marčana.  

Korisnik usluge je upoznat sa sadržajem ovih Općih uvjeta i pristaje na njihovu primjenu. 

 

II. UGOVOR O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE 

Članak 3. 

(1)Ugovor o korištenju javne usluge smatra se sklopljenim: 

- kad korisnik usluge dostavi davatelju usluge Izjavu o načinu korištenja javne usluge ili 

- prilikom prvog evidentiranog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika 

za primopredaju miješanog komunalnog otpada, u slučaju kada korisnik usluge ne dostavi 

davatelju usluge Izjavu 

(2) Izjava o načinu korištenja javne usluge je obrazac kojim se korisnik usluge i davatelj 

usluge usuglašavaju o bitnim sastojcima ugovora. 

(3)Dijelove ugovora čine: Opći uvjeti Ugovora, ova Odluka, Izjava o načinu korištenja javne 

usluge i Cjenik javne usluge. 

(4)Davatelj usluge je dužan omogućiti korisniku usluge uvid u akte iz stavka 3. ovog članka 

prije sklapanja Ugovora te prije svake izmjene i/ili dopune Ugovora te na zahtjev korisnika 

usluge. 

(5)Načelnik Općine Marčana i davatelj usluge su dužni putem sredstava javnog informiranja, 

mrežne stranice, dostavom pisane obavijesti i/ili na drugi za korisnika prihvatljiv način, 

osigurati da korisnik usluge, prije sklapanja Ugovora i/ili izmjene, odnosno, dopune Ugovora, 

bude upoznat s propisanim odredbama koje uređuju sustav sakupljanja komunalnog otpada, 

Ugovorom, pravima i obvezama. 

(6)Davatelj usluge je dužan na svojoj mrežnoj stranici imati poveznice na mrežne stranice 

»Narodnih novina« na kojima je objavljen Zakon, digitalnu presliku Odluke, digitalnu 

presliku cjenika sa svim pripadajućim dodacima i prilozima, kao i obavijest o načinu 

podnošenja prigovora.      

(7)Zaključenjem ugovora o korištenju javne usluge korisnik usluga u svemu prihvaća ove 

Opće uvjete.  

                                                                          

Članak 4.  

(1) Nekretnina koja se trajno ne koristi je nekretnina koja se u razdoblju od najmanje 12 

mjeseci ne koristi za stanovanje ili nije pogodna za stanovanje, boravak ili obavljanje 

djelatnosti, odnosno nije useljiva. 
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(2) Trajno nekorištenje nekretnine utvrđuje se na temelju očitovanja vlasnika nekretnine, a 

dokazuje se temeljem podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije ili 

plina ili pitke vode ili na drugi odgovarajući način uključujući očevid lokacije. 

(3)Trajno nekorištenje nekretnine smatra se ako je potrošnja struje manja od 6 kwh  godišnje i 

potrošnja vode do 2 m3 (kubika) godišnje. 

(4)Odredbe stavka 2.  i 3. ovoga članka o dokazivanju nekorištenja nekretnine  temeljem 

podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije ili plina ili pitke vode ne 

odnose se na nekretnine koje nisu ni priključene na niskonaponski ili drugi odgovarajući 

sustav za distribuciju električne energije, sustav za distribuciju plina  odnosno sustav javne 

vodoopskrbe. 

(5)U slučaju kada Korisnik usluge nije u mogućnosti dostaviti dokaz o nekorištenju 

nekretnine, dužan je plaćati javnu uslugu a za svo vrijeme u kojem nije plaćao istu, obračunati 

će mu se cijena obvezne minimalne javne usluge. 

 

Članak 5. 

(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. 

(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.  

Odmah po dostavi zahtjeva za odjavu korištenja usluge korisnik usluge dužan je davatelju 

javne usluge vratiti ili omogućiti povrat ispravnih spremnika za odlaganje otpada ili 

kartice/elektronskog ključa za otvaranje polupodzemnih i podzemnih spremnika koji su mu 

dani na uporabu. U protivnom davatelj javne usluge ima pravo potraživati naknadu cijene 

novog spremnika/kartice/elektronskog ključa.  

 

Članak 6. 

Svaka promjena koja se prijavljuje prihvaća se od datuma prijave, te je isključena mogućnost 

retroaktivnog učinka prijavljene promjene. 

 

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 s popratnom dokumentacijom. 

(2)U slučaju da to ne učini dužan je podmiriti cijenu usluge sve dok to ne učini, odnosno 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 znatno utječu na povećanje ili smanjenje javne 

usluge zajedno sa popratnom dokumentacijom. 

(4)Sve obavijesti i zahtjeve Korisnik podnosi davatelju usluga 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.  
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Članak 8. 

Promjena u zaduženju za korisnike nastupa s početkom idućeg obračunskog razdoblja, koje 

slijedi iza mjeseca u kojem je zaprimljen zahtjev za promjenu s popratnom dokumentacijom. 

 

 

Uvjeti isporuke i korištenja komunalne usluge 

Članak 9. 

(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 10. 

(1)Kada je zbog tehničkih uvjeta vozilu davatelja javne usluge onemogućen pristup do 

nekretnine korisnika usluge, a korisniku usluge je na uporabu dodijeljen spremnik (vrećica)  

za komunalni otpad, korisnik usluge dužan je spremnik (vrećicu) 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 11. 

Kada davatelj usluga ne može vozilom pristupiti nekretninama većeg broja korisnika na 

određenom području zbog ograničenja lokacije ili drugih tehničkih uvjeta ili kada je to 

davatelj usluge odlučio zbog  neracionalnog povećanja troškova ili nekih  drugih okolnosti ili 

se nekretnina korisnika nalazi na većoj udaljenosti od javne površine kojoj vozilo davatelja 

javne usluge može pristupiti (nepristupačna područja), davatelj usluge može, korisnicima 

usluge staviti na raspolaganje odgovarajući zajednički spremnik te ugovoriti zajedničko 

korištenje spremnika kojeg će se  postaviti na prvu dostupnu javnu površinu  kojoj vozilo 

davatelja javne usluge može pristupiti. 

 

Članak 12. 

(1)Sav odloženi komunalni otpad mora se nalaziti u spremniku, a poklopac spremnika mora 

biti potpuno zatvoren. 

(2)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. 

(3)Otpad odložen izvan spremnika neće se preuzeti. 

 

Članak 13. 

(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.  
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(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 14. 

(1)Davatelj usluge dužan je pažljivo rukovati posudama za odlaganje otpada, tako da se iste 

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.  

(2)Davatelj usluga je dužan prilikom obavljanja usluge paziti da ne ošteti ograde i pročelja 

zgrada. 

(3)Nakon pražnjenja posuda za odlaganje otpada davatelj usluge dužan ih je vratiti na mjesto 

na kojem su bile i zatvoriti poklopac. 

(4)U slučaju da je oštećenje posude za odlaganje otpada uzrokovao davatelj usluge trošak 

nabave nove snosit će davatelj usluge.  

 

Članak 15. 

Kada korisnik zahtjeva promjenu volumena spremnika, okvirni rok za dostavu spremnika je 

30 (trideset) dana od dana zaprimanja zahtjeva. 

 

Članak 16. 

Korisnici usluge dužni su spremnike za komunalni otpad na dan odvoza, prema rasporedu, 

iznijeti na prvu dostupnu javnu površinu, na način da ne ometaju javni promet na kolniku, 

nogostupu ili pješačkoj stazi. 

 

Način plaćanja cijene javne usluge  

Članak 17. 

(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 18. 

(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 19. 

(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 davatelj usluge će dostaviti e-račun preko Internet bankarstva banke 

korisnika.   

(3)Korisnici su dužni ispostavljeni račun podmiriti do roka utvrđenog na računu. 

(4) U slučaju zakašnjenja zaračunavaju se zakonske zatezne kamate u skladu sa zakonom.  

(5)Korisnik usluge nije ovlašten vršiti prijeboj sa tražbinama prema davatelju usluge u odnosu 

na bilo koje moguće protupotraživanje.   

 



 
  

    

Petak, 28.siječnja 2022. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MARČANA        Stranica 47-Broj 2 

 

Završne odredbe  

Članak 20. 

(1)Ovi Opći uvjeti mijenjaju se na način koji je određen za njihovo donošenje.  

(2)Ovi Opći uvjeti objavit će se u „Službenom novinama Općine Marčana“ te na mrežnim 

stranicama davatelja usluge Pula Herculanea d.o.o. 

 

 

 

Na temelju članka 103. stavka 2. Zakona o cestama (“Narodne novine“, br. 84/11., 

22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19 i 144/21.) i članka 36. točke 25. Statuta Općine 

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

Općinsko vijeće Općine Marčana je na sjednici održanoj 27. siječnja 2022. godine donijelo 

slijedeću 

 

 

ODLUKU 

o ukidanju statusa javnog dobra 

 

I. 

Ukida se status javnog dobra na  k.č.br. 2290/24 površine 81 m2 i k.č.br 2290/29 

površine 48 m2, obje  upisane u Popis I. k.o. Rakalj. 

 

II. 

Ova Odluka dostavit će se po stupanju na snagu Općinskom sudu u Puli-Pola radi 

provedbe brisanja statusa javnog dobra u zemljišnoj knjizi i upisa vlasništva Općine Marčana 

sa sjedištem u Marčani, Marčana 158, OIB:34665962557. 

 

III. 

Ova  Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama 

Općine Marčana”. 

 

KLASA:944-06/22-01/1 

URBROJ:2163-26-1-22-3 

Marčana, 27. siječnja 2022. 

 

 

    OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARČANA 

                                                                                               PREDSJEDNIK 
                                                                                                   Denis Diković,v.r 
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 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 37/21.) te članka 47. stavka 1. točke 67. Statuta Općine 

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

Načelnik Općine Marčana dana 27. siječnja 2022. 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. 
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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. 

 Načelnik Općine Marčana (U daljnjem tekstu: Načelnik) će, u postupku donošenja 

Proračuna, prije raspisivanja natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama, na temelju 

procjene potreba u određenom području, utvrditi prioritete financiranja koji moraju biti 

usmjereni postizanju ciljeva definiranih strateškim i razvojnim dokumentima Općine Marčana, a 

sve u skladu s odredbama Zakona, Uredbe i ovog Pravilnika.  

 Za potrebe utvrđivanja prioriteta financiranja iz prethodnog stavka ovoga članka, 

Načelnik može imenovati jedno ili više povjerenstava – ovisno o području djelovanja udruga – 

koja će mu predložiti prioritete financiranja. 

 Iznimno od stavka 1. ovoga članka, prioritete financiranja u području sporta, utvrditi će 

zajedničko povjerenstvo koje čine: dva predstavnika Općine Marčana te predsjednik i dva 

predstavnika Sportske zajednice općine Marčana. 
 

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 Jedinstveni upravni odjel 

Općina Marčana (u daljnjem tekstu: 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 Zajednica 

sportskih udruga 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 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. 
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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, 
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- 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 na mrežnim stranicama Općine Marčana objaviti godišnji plan raspisivanja javnih 

natječaja za programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge civilnog 

društva (u daljnjem tekstu: godišnji plan natječaja). 
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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. 

Natječaji za zadovoljenje javnih potreba bit će objavljeni najkasnije do kraja prvog 

mjeseca za tekuću godinu, prema prioritetima utvrđenim sukladno članku 4. ovog Pravilnika.  

Ugovor o financiranju odobrenog programa i/ili projekta sklopit će se u roku od 30 

dana od dana donošenja odluke o financiranju. 
 

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, 

-     kada je to propisano posebnim zakonom. 
 

 

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. 
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Dokumentacija za provedbu natječaja 

 

Članak 18. 

Dokumentaciju za provedbu natječaja (u nastavku: natječajna dokumentacija), na 

prijedlog Upravnog odjela, utvrđuje 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 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; 

5. obrazac popisa članova udruge; 

6. obrazac popisa zaposlenih osoba u udruzi za koje se traži (su)financiranje plaća; 

7. obrazac izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju; 

8. obrazac zahtjeva za izdavanje potvrde od strane porezne uprave; 

9. obrazac zahtjeva za izdavanje uvjerenja da se protiv korisnika financiranja, odnosno 

osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ili projekta ne vodi se 

kazneni postupak od strane nadležnog suda. 
 

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. 
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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 dostavlja se u papirnatom obliku osobno ili putem pošte uz 

naziv natječaja na zatvorenoj omotnici, a dokumentacija u elektroničkom obliku dostavlja se 

na adresi elektroničke pošte navedene u natječaju ili na drugi prikladan elektronički način 

predviđen natječajem, odnosno uputama za prijavitelje. 

Odredbe prethodnog stavka odnose se i na natječaj koji raspisuje Sportska zajednica. 
 

Objava natječaja 

 

Članak 22. 

 Javni natječaj ili javni poziv, zajedno sa cjelovitom natječajnom dokumentacijom 

objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Marčana i mrežnim stranicama Ureda za udruge 

Vlade Republike Hrvatske, a obavijest o objavljenom natječaju može se objaviti i na drugi 

prikladan način (društvene mreže, tiskovne konferencije, dnevna glasila i sl.). 

 

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 najviše 120 dana, računajući od zadnjeg 

dana  za dostavu prijava programa ili projekta. 
 

Provjera ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja 

 

Članak 24. 

 Nakon zaključivanja natječaja, Pročelnik Upravnog odjela imenuje povjerenstvo za 

provjeru ispunjavanja formalnih (administrativnih) uvjeta natječaja. 

 Iznimno od odredbi iz prethodnog stavka, povjerenstvo za provjeru ispunjavanja 

formalnih (administrativnih) uvjeta natječaja u području sporta imenuje predsjednik Sportske 

zajednice. 

 Povjerenstvo iz stavka 1. i 2. ovoga članka sastoji se od predsjednika i dva člana. 
 

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 10 dana od dana 

isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, nakon čega povjerenstvo donosi odluku koje se 

prijave upućuju u daljnju proceduru, odnosno na stručno ocjenjivanje, a koje se odbijaju jer ne 

udovoljavanju propisanim uvjetima natječaja. 
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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, odnosno predsjedniku Sportske zajednice, 

koji će u roku od tri dana od primitka prigovora o njemu odlučiti. 

U  slučaju  prihvaćanja  prigovora od  strane  pročelnika Upravnog odjela. odnosno 

predsjednika Sportske zajednice,  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 je nezavisno stručno ocjenjivačko tijelo kojega imenuje 

Načelnik i kojega mogu sačinjavati predstavnici Općine Marčana, znanstvenih i stručnih 

institucija, nezavisni stručnjaci i predstavnici organizacija civilnog društva za koja se 

područja natječaj objavio. 

Povjerenstvo iz stavka 1. ima neparan broj članova od najmanje 3, a najviše 7 članova. 

Iznimno od odredbi prethodnih stavka ovoga članka Povjerenstvo za ocjenjivanje 

programa iz područja sporta imenuje Izvršni odbor Sportske zajednice, te isto ima neparan broj 

članova od najmanje 3, a najviše 7 članova i kojega mogu sačinjavati predstavnici Sportske 

zajednice,  Općine Marčana, znanstvenih i stručnih institucija, nezavisni stručnjaci i predstavnici 

sportskih udruga. 
 

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 i/ili projekte, a konačnu odluku o dodjeli 

sredstava donosi Načelnik. 

 Iznimno od odredbi iz prethodnog stavka, odluku o dodjeli sredstava udrugama u sportu 

donosi Skupština Sportske zajednice. Odluka se, u roku od 5 dana od dana donošenja, dostavlja 

Upravnom odjelu. 

Članak 30. 

 Nakon donošenja odluke o programima ili projektima kojima su odobrena financijska 

sredstva, Općina Marčana i Sportska zajednica će javno objaviti rezultate natječaja s podacima o 

udrugama, programima ili projektima kojima su odobrena sredstva i iznosima odobrenih 

sredstava financiranja. 

 Općina Marčana i Sportska zajednica će, u roku od 8 radnih dana od donošenja odluke o 

dodjeli financijskih sredstava, obavijestiti sve udruge čiji su programi ili projekti prihvaćeni za 

financiranje te sve udruge čiji programi ili projekti nisu prihvaćeni uz navođenje razloga 

nefinanciranja, ostvarenog broja bodova po pojedinim kategorijama ocjenjivanja i obrazloženja 

iz opisnog dijela ocjene ocjenjivanog programa ili projekta. 
 

Prigovor na odluku o dodjeli financijskih sredstava 
 

Članak 31. 

 Udruge koje su dobile obavijest o nezadovoljavanju formalnih (administrativnih) uvjeta 

natječaja i udruge kojima nisu odobrena financijska sredstva imaju pravo, u roku od osam (8) 

dana od dana primitka obavijesti, podnijeti prigovor. 

 Pravo na prigovor mora biti jasno naznačeno u uputama za prijavitelje. 
 

Članak 32. 

 O prigovoru iz prethodnog članka, u roku od tri dana od njegova primitka, odlučuje 

Načelnik, a kod natječaja kojega provodi Sportska zajednica, Izvršni odbor Sportske zajednice. 
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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. 

Prigovor se podnosi u pisanom obliku. 

Ako prigovor nije razumljiv ili ne sadržava sve što je potrebno da bi se o njemu 

moglo odlučiti, pozvati će se prijavitelja da otkloni nedostatke, odnosno nadopuni prigovor te 

da istoga vrati u roku od dva radna dana od dana primitka vraćenog prigovora. 

Prigovor ne odgađa izvršenje odluke o dodjeli sredstava kao ni daljnju provedbu 

natječajnog postupka. 

 

Sklapanje ugovora o financiranju programa ili projekata 

 

Članak 35. 

Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Općina Marčana, odnosno 

Sportska zajednica, 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, odnosno Izvršni odbor Sportske zajednice, 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.  

Svaka izmjena ugovornih obveza treba biti zatražena i odobrena pisanim putem. 
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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 Upravnog odjela, odnosno 

predsjednika Sportske zajednice za udruge u sportu, 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 

manifestacije, neovisno o tome iz kojeg su izvora financirani te udio troškova financiranih 

sredstvima općinskog proračuna u ukupnim troškovima.  

Prilikom podnošenja izvješća za programe, projekte i/ili manifestacije, obvezno se 

dostavljaju i dokazi o nastanku troška podmirenog iz sredstava Općine Marčana, odnosno 

Sportske zajednice (preslike računa, putnih naloga, ugovora o djelu ili ugovora o autorskom 

honoraru s obračunima) te dokazi o njihovu plaćanju (preslik naloga o prijenosu ili izvoda sa 

žiro računa). 
 

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. 
 

 

 

 



     
  

Petak, 28.siječnja 2022. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MARČANA        Stranica 58-Broj 2 

 

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 odobrenog proračuna bez odobrenja Načelnika, odnosno Izvršnog 

odbora Sportske zajednice, smatrat će se nenamjenskim trošenjem sredstava.  

  Odobrenje za odstupanje iz prethodnog stavka ovoga članka, mora biti zatraženo 

pisanim putem najkasnije do 15. prosinca tekuće godine uz obrazloženje i dostavom novog 

financijskog plana. 

 

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 
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- 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, korisniku sredstava može se odobriti i pokrivanje dijela neizravnih 

troškova kao što su: uredski materijal, telefon, pošta, Internet, komunalne usluge (energija, 

voda, komunalni otpad i dr.), sitan inventar, knjigovodstvene usluge, bankarske usluge i drugi 

indirektni troškovi koji nisu povezani isključivo s provedbom programa, do najviše 15% 

ukupno odobrenog iznosa financiranja iz proračuna Općine Marčana, odnosno Sportske 

zajednice. 

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, 
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- 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 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. 
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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; 
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- 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 30 dana od primitka 

zahtjeva, sukladno odredbama potpisanog ugovora o financiranju, vratiti sve iznose 

uplaćene preko utvrđenog konačnog iznosa kao i sva neutrošena sredstva iznad 250,00 kuna 

vrijednosti 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. 
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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. 

 Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o financiranju 

programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva („Službene novine 

Općine Marčana“, br. 3/16.). 

 

Članak 67. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama 

Općine Marčana“. 
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Marčana, 27. siječnja 2022. 

OPĆINSKI NAČELNIK 

      Predrag Pliško, v.r. 
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Službene novine Općine Marčana” izdaje i umnožava Općina Marčana sa sjedištem u 

Marčani, Marčana  158, 52 206 Marčana (OIB:34665962557) kao svoje službeno javno 

glasilo. Glavni urednik je Zlatko Cetina, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Marčana. Godišnja pretplata iznosi 200,00 kuna, a narudžba se podnosi  Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Marčana (fax.571-075).

 



 
  

    

 


