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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 406-05/19-01/01
URBROJ: 2115/02-01-19-12
Marijanci, 15. travanj 2019. godine
Na temelju članka 36. Zakona o koncesijama ("Narodne novine" broj 69/17), članka 12.
Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,
129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,
90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 31. Statuta Općine Marijanci
("Službeni glasnik" Općine Marijanci 01/2018), Općinsko vijeće Općine Marijanci, na 17.
sjednici održanoj 15. travnja 2019. godine, donijelo je
ODLUKU
o davanju koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja općine
Marijanci
I.
Koncesija za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Marijanci daje
se trgovačkom društvu KOMBEL d.o.o. Radnička 1/b, 31551 Belišće, OIB: 24110100646.
II
Naknada za koncesiju iz točke I. ove Odluke utvrđuje se u visini od 3,00 % (tri posto) od neto
naplaćenih prihoda za obavljanje djelatnosti koja je predmet koncesije, a plaćanje iste je 2
(dva) puta godišnje, najkasnije u roku od 30 dana po isteku pojedinog polugodišta, u postotku
od iznosa neto naplaćenih usluga u predmetnom polugodištu (obračunskom razdoblju).
III
Koncesija se daje na vrijeme od 10 (deset) godina računajući od dana stupanja ugovora na
snagu. Rok se može produžiti ako je produženje nužno kao posljedica izmjene Ugovora o
koncesiji iz razloga propisanog člankom 17. stavkom 6. Zakona o koncesiji, ali na rok od 6
mjeseci.
IV
Sastavni dio ove Odluke čini Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u postupku davanja
koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja općine Marijanci
KLASA: 406-05/19-01/01 URBROJ: 2115/02-01-19-11 od 11. travnja 2019. godine, koji nije
predmet objave u „Službenom glasnike Općine Marijanci“.
V
Ova Odluka objavit će se u "Službenom glasniku Općine Marijanci" i na standardnom
obrascu Obavijesti o dodjeli koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike
Hrvatske.

Obrazloženje
Općina Marijanci provela je postupak davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja,
odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa
područja općine Marijanci, CPV 90511000-2 Usluge skupljanja otpada.
Odlukom općinskog načelnika Općine Marijanci KLASA:406-05/19-01/01, URBROJ: 2115/02-0119-3 od 18. siječnja 2019.. godine, imenovano je Stručno povjerenstvo za davanje 1 (jedne)
koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja općine Marijanci.
Slijedom navedenog, u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2019/S 02K-0009664
dana 19. veljače 2019. godine objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje
javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada sa područja općine Marijanci.
U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 14. ožujka 2019. godine objavljena je Obavijest o
ispravku obavijesti o namjeri davanja koncesije.
U otvorenom roku za dostavu ponuda pristigle su dvije (2) ponude i to ponuditelja: KOMBEL d.o.o.
Radnička 1/b, 31551 Belišće, OIB: 24110100646 i EKO-FLOR PLUS d.o.o. Mokrice 180/C 49243
Oroslavlje OIB: 50730247993.
Analiza i pregled ponuda prikazani su u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda u postupku davanja
koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja općine Marijanci KLASA:406-05/19-01/01
URBROJ: 2115/02-01-19-12 od 11. travnja 2019. godine, koji čini sastavni dio ove Odluke.
Budući da je ponuditelj KOMBEL d.o.o. Radnička 1/b, 31551 Belišće, OIB: 24110100646 dao
dokumentaciju koja ispunjava sve uvjete propisane dokumentacijom za nadmetanje sukladno
kriterijima za odabir najpovoljnijeg ponuditelja i njegova ponuda ocjenjena kao ekonomski
najpovoljnija ponuda, odlučeno je kao u točki I. ove Odluke.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Žalba na ovu Odluku se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u pisanom
obliku i dostavlja neposredno na adresu Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb, putem ovlaštenog
davatelja poštanskih usluga.
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, žalitelj je
sukladno odredbi članka 405. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi obavezan primjerak žalbe dostaviti
davatelju koncesije u roku za žalbu, na dokaziv način (s pozivom na evidencijski broj iz
Dokumentacije o nabavi na adresu naznačenu za dostavu ponuda u toj Dokumentaciji).
Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom
davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, odnosno davatelju
koncesije.
Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana i to od dana primitka odluke o davanju koncesije, u
odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Danko Šargač
Dostaviti:
1. Svim ponuditeljima
2. Pismohrana - ovdje.

3

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 31. Statuta Općine Marijanci ("Službeni glasnik" Općine Marijanci br. 01/2018).
Općinsko vijeće Općine Marijanci na 17. sjednici održanoj 15. travnja 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o poništenju Zaključka o davanju kratkoročne pozajmice Dobrovoljnom
vatrogasnom društvu Marijanci za provedbu mjere
7.4.1. PRRRH

Članak 1.
Ovom Odlukom poništava se i stavlja van snage Zaključak o davanju kratkoročne pozajmice
Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Marijanci za provedbu mjere 7.4.1. PRRRH (KLASA: 21401/19-01/01, URBROJ: 2115/02-01-19-01), kojeg je Općinsko vijeće Općine Marijanci usvojilo na
svojoj 16. sjedici, a objavljen je u "Službenom glasniku" Općine Marijanci br. 04/2019.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a bit će objavljena u "Službenom glasniku" Općine
Marijanci.
O B R A Z L O Ž E NJ E
Sukladno naputku konzultanata, a temeljem naknadnih saznanja, utvrđeno je da predmetni
Zaključak donešen od strane Općinskog vijeća Općine Marijanci nije u potpunosti u skladu sa
odredbama posebnih propisa kojima se uređuje provedba projekta unutar mjere 7.4.1 PRRRH, isti
se poništava a kontekst spomenutog Zaključka mijenja predložena Odluka o potporama za provedbu
mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Klasa: 214-01/19-01/01
Urbroj: 2115/02-01-18-02
Marijanci, 15. travanj 2019. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 9. Zakona o poljoprivredi ("Narodne novine" br. 118/18), te članka 31. Statuta
Općine Marijanci ("Službeni glasnik" Općine Marijanci br. 01/2018). Općinsko vijeće Općine
Marijanci na 17. sjednici održanoj 15. travnja 2019. godine donijelo je
ODLUKU
o potporama za provedbu mjera iz
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske
za razdoblje 2014. - 2020.
I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Radi pomoći u provedbi projekata unutar Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. (u
daljnjem tekstu: PRRRH), te ostvarivanja ciljeva iz Lokalne razvojne strategije Općine Marijanci
2015. - 2020., kako bi se unaprijedila kvaliteta života u ruralnom prostoru i stvorili uvjeti za ostanak
stanovništava u tim prostorima, ovom Odlukom uređuju se uvjeti, način, te postupak odobravanja
potpora za provedbu aktivnosti unutar Mjere 07 iz PRRRH udrugama civilnog društva sa područja
Općine Marijanci te pravnim osobama u vlasništvu i suvlasništvu Općine Marijanci.
Članak 2.
Pod potporama za provedbu aktivnosti iz Mjere 07 PRRRH, u smislu ove Odluke, podrazumijevaju
se financijska sredstva odobrena iz Proračuna Općine Marijanci udrugama civilnog društva sa
područja Općine Marijanci te pravnim osobama u vlasništvu i suvlasništvu Općine Marijanci (u
daljnjem tekstu: Korisnik) za prihvatljive troškove iz članka 6. ove Odluke, a koji su nastali u
provedbi aktivnosti na projektima iz Mjere 07 PRRRH.
Potpora iz prethodnog stavka Korisniku nije bespovratna nego ju je Korisnik obvezan vratiti Općini
Marijanci, nakon što Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem
tekstu: Agencija) izvrši isplatu sredstava za sve prihvatljive troškove na provedbi projekta.
II. UVJETI I NAČIN ODOBRAVANJA POTPORE
Članak 3.
Potpore se odobravaju za projekte prihvatljivih ulaganja iz podmjere 7.2. Ulaganje u izradu,

5

poboljšavanje ili proširivanje svih vrsta male infrastrukture (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.2.) i
podmjere 7.4. Ulaganje u pokretanje, poboljšavanje ili proširivanje lokalnih temeljnih usluga za
ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti tte povezanu infrastrukturu
(u daljnjem tekstu: Podmjera 7.4.).
Potpore se odobravaju temeljem podnesenih prijava obrazloženih i dokumentiranih na način
utvrđen ovom Odlukom, a u okviru sredstava osiguranih u Proračunu Općine Marijanci.
Članak 4.
Potpora se može odobriti za opravdane troškove pri provedbi projekta a koji su nastali poslije 01.
siječnja 2019. godine.
Članak 5.
Prihvatljiva ulaganja u smislu ove Odluke su ulaganja u izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju,
adaptaciju i opremanje, a koja ispunjavaju uvjete prihvatljivosti utvrđene PRRRH i posebnih
propisa za Podmjere 7.2. i 7.4.
Članak 6.
Potpore za troškove koje se odnose na prihvatljiva ulaganja iz članka 5. ove Odluke mogu se
ostvariti do najvišeg iznosa od 2.000.000,00 kuna.
Članak 7.
Korisnik tijekom godine može podnijeti jedan zahtjev za potporu, a ukoliko korisnik podnese više
zahtjeva tiekom godine, nova potpore se ne može odobriti dok u cijelosti nije vraćena radnije
odobrena potpora za prihvatljive troškove na način kako je utvrđeno člnakom 2. stavak 2. ove
Odluke.
Prilozi zahtjevu za odobrenje potpore za prihvatljiva ulaganja:
1. preslika Ugovora sklopljeog sa APPRRR za financiranje/sufinanciranje predmetnog projekta;
2. preslika sklopljenog Ugovora sa izvođačem radova i stručnim nadzorom.
III. POSTUPAK DODJELE POTPORA
Članak 8.
Postupak dodjele potpora iz članka 3. ove Odluke pokreće se i provodi temeljem javnog poziva
načelnika Općine Marijanci, a koji se objavljuje na internetskim stranicama Općine Marijanci.
Članak 9.
Javni poziv sadrži podatke o:
nazivu tijela koje objavljuje javni poziv,
predmetu javnog poziva,
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općim uvjetima i kriterijima za dodjelu potpore,
namjeni i visini moguće potpore,
uvjetima za podnošenje prijava,
potrebnoj dokumentaciji,
načinu, mjestu i roku podnošenja prijava,
načinu objave odluke o dodjeli potpore.
Javni poziv objavljuje se na rok od 30 dana od dana objave.
Prijava za dodjelu potpora podnosi se na obrascu koji utvrđuje Jedinstveni upravni odjel Općine
Marijanci. Prijavi se obvezno prilažu i dokazi o ispunjavanju uvjeta utvrđenih ovom Odlukom.
Članak 10.
Postupak obrade podnesenih prijava provodi Povjerenstvo za potpore za provedbu Programa
ruralnog razvoja (nastavno: Povjerenstvo).
Povjerenstvo čine predsjednik i dva člana koje imenuje načelnik Općine Marijanci.
Članak 11.
U izvršavanju svoje zadaće Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:
Članak I.
razmatra podnesene prijave i utvrđuje ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpora,
Članak II.
ocjenjuje i vrednuje podnesene prijave prema utvrđenim obrascima,
Članak III.
utvrđuje prijedlog za dodjelu potpore,
Članak IV.
obavlja druge poslove u provođenju ove Odluke.
Članak 12.
Povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva predsjednik Povjerenstva.
Povjerenstvo odlučjuje većinom glasova ukupnog broja članova.
O radu povjerenstva vodi se zapisnik. Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja
Jedinstveni upravni odjel Općine Marijanci.
Članak 13.
Prijave se obrađuju te se o njima odlučuje redoslijedom zaprimanja.
Odluku o dodjeli potpore donosi načelnik Općine Marijanci na prijedlog Povjerenstva.
Odluka iz stavka 2. obvezno se objavljuje na internetskim stranicama Općine Marijanci u roku od
15 dana od dana njezinog donošenja.
Članak 14.
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Potpore se dodjeljuju do utroška sredstava planiranih u Proračunu Općine Marijanci za tu namjenu.
Članak 15.
S korisnikom potpore zaključuje se ugovor o sufinanciranju kojim se uređuju međusobna prava i
obveze korisnika i Općine Marijanci.
Ugovor o sufinanciranju osobito sadrži odredbe u kojima ugovorne strane specificiraju sadržaj
projekta za čiju provedbu se odobrava potpora, iznos do kojeg Općina Marijanci preuzima obvezu
sufinanciranja, opis svih aktivnosti koje je korisnik dužan provesti, uvjete prihvaćanja troškova i
plaćanja, obvezu dostave opisnog i financijskog izvješća o izvršenju, rokove izvršenja pojedinih
obveza korisnika, odredbe o nemogućnosti prenamjene sredstava, nadzoru i financijskoj provjeri i
roku povrata sredstava na način utvrđen člankom 2. stavkom 2. ove Odluke.
Članak 16.
Nadzor nad korištenjem odobrene potpore provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Marijanci
temeljem izvješća o provedbi projekta.
Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje sredstava, korisnik potpore u obvezi je nenamjenski
utrošena sredstva vratiti u Proračun Općine Marijanci.
IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u "Službenom glasniku" Općine
Marijanci.
Klasa: 402-03/19-01/01
Urbroj: 2115/02-01-19-34
Marijanci, 15. travanj 2019. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ
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