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           REPUBLIKA HRVATSKA
     OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
                 OPĆINA MARIJANCI
                  OPĆINSKO VIJEĆE
                

Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" RH 87/08, 136/12 i 15/15 ) i 
članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13) i 
članka 31. Statuta Općine Marijanci  ("Službeni glasnik" Općine Marijanci br. 01/18), Općinsko 
vijeće na prijedlog Općinskog načelnika na 20. sjednici održanoj dana 22. listopada 2019. godine, 
donosi:

POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
Općine Marijanci za 2019. godinu

DONOŠENJE PRORAČUNA

Proračun Općine Marijanci za 2019. godinu je donesen na 14. Sjednici Općinskog vijeća održanoj 
dana 14.12 2018. godine i objavljen je u "Službenom glasniku" Općine Marijanci
Broj 13/2018 od 14.  prosinca 2018.
Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Marijanci donešene su dana 11.03.2019 na 16. sjednici 
Općinskog vijeća "Službeni glasnik" Općine Marijanci br. 4/2019 od 11. ožujka 2019.

I. OPĆI DIO

                                                       Članak 1.

Polugodišnji obračun Proračuna Općine Marijanci za razdoblje od 01.01. – 30.06.2019. godinu (u 
daljnjem tekstu : Proračun) sastoji se od :

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 
___________________________________________________________________________

      OPIS OSTVARENO  ( u kn )              PLANIRANO kn              OSTVARENO  kn      %
___________________________________________________________________________

PRIHODI POSLOVANJA                     22.111.549,00                       4.772.238,81       21,58%
___________________________________________________________________________

PRIHODI OD PRODAJE 
NEFINANCIJSKE IMOVINE                    586.600,00                           20.699,33       3,53%
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RASHODI POSLOVANJA                      5.074.600,00                        2.379.213,37     46,88%
___________________________________________________________________________

RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE                  17.810.000,00                      684.434,51         3,64 % 
___________________________________________________________________________

RAZLIKA – VIŠAK                                   -186.451,00                       1.765.290,26      946,%
___________________________________________________________________________

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIK GODINA ( VIŠAK PRODODA I 
REZERVIRANJA

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA                    566.451,00 
___________________________________________________________________________

     C. MANJAK SREDSTAVA IZ PREDHODNIH GODINA
___________________________________________________________________________

MANJAK PRIHODA IZ 
PRETHODNIH GODINA                                                                           0
___________________________________________________________________________

D.RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJE
___________________________________________________________________________

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE 
I ZADUŽIVANJA                                                             0                       0          
___________________________________________________________________________

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU 
I OTPLATU ZAJMOVA                          380.000,00                    167.884,99         44,18    %
___________________________________________________________________________

NETO ZADUŽIVANJE/              
FINANCIRANJE                                       0                                 -167.884,99                    0                
___________________________________________________________________________

E. VIŠAK/MANJAK PRIHODA I RASHODA IZ TEKUĆE GODINE + RASPOLOŽIVA 
SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA – MANJAK SREDSTAVA IZ PREDHODNIH 
GODINA + NETO ZADUŽENJA
___________________________________________________________________________

VIŠAK PRIHODA   30.06.2019                                       1.597.405,27       
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                                                                Članak 2.

Godišnji obračun Proračuna sadrži opći i posebni dio. Opći dio Proračuna sadrži ukupnu svotu 
ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda, razliku između ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda, 
odredbu o načinu korištenja proračunskog viška, pregled bilančnog djela prihoda i rashoda 
Proračuna.

OPĆI DIO PRORAČUNA

I EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RAČUN PRIHODA

Prihodi poslovanja (razred 6 )

Planirani prihodi poslovanja na razredu 6 u iznosu od  22.698.149 kn ostvareni su u iznosu od  
4.792.938,14 kn ili u postocima 21.12 %.
Najveće odstupanje ostvarenje u odnosu na plan je kod prihoda od  šumske rente.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ( razred 7 )

Planirani  prihodi od prodaje dugotrajne imovine na razredu 7 su iznosili 586.600,00 kn , a 
ostvareni su u iznosu od 20.699,33 kn ili u postocima 3,53%. Odstupanje od plana je najizraženije 
kod prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta jer se realizacija očekuje krajem godine..

Primici od financijske imovine i zaduživanja ( razred 8 )

Nije planirano u prvom polugodištu zaduživanje.

RAČUN RASHODA
Rashodi poslovanja (razred 3)

Rashodi poslovanja na razredu 3 planirani su u iznosu od 5.074.600,00 kn, a ostvareni su u iznosu 
od 2.379.213,37 kn ili u postocima 46,88%.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ( razred 4 )

Planirani rashodi za nabavku dugotrajne imovine iznosili su 17.810.000,00 kn, dok su ostvareni u 
iznosu od 648.434,51kn ili u postocima 3,64 %. Realizacija ovih izdataka se očekuje u slijedećem 
polugodištu.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova (razred 5 )

Planirani izdaci za otplatu zajmova su iznosili 380.000,00 kn, a ostvarenu su u iznosu od 
167.884,99 kn što u postocima iznosi 44,18%.

- Detaljnija analiza ostvarenih rashoda bit će prikazana u posebnom dijelu -          
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* tablice izvršenja plana se nalaze na kraju dokumenta Opći dio proračuna izvršenje plana
računa  prihoda i računa rashoda za 2019 god.*

                                                            Članak 3.

Ostvareni financijski rezultat u 2019. godini

1. Višak prihoda poslovanja nad rashodima poslovanja ostvaren sa 30.06.2019. godine iznosi 
2.398.358,00 kn.

2. Manjak prihoda od nefinancijske imovine ostvaren je u 2019. u iznosu od 627.735,00 kn. 
3. Manjak prihoda od   financijske imovine ostvaren 2019.   iznosio je 167.885,00 kn
 

Za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine i manjka prihoda o financijske imovine
korišten je višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.602.738,00 kn

Višak prihoda   ostvaren na dan 30.06.2019 Godine uvećan za preneseni višak iz 2018  u iznosu od  
566.451,00   u iznosu 2.169.189,00 iskoristit će se za financiranje izdataka u drugom polugodištu 
2019 godine prema Planu Proračuna za istu godinu.

Posebni dio Godišnjeg obračuna u okviru bilance izvršenja sadrži rashode izvršene po nositeljima i 
korisnicima, po programima, projektima i aktivnostima kako slijedi:

II. POSEBNI DIO   - organizacijska klasifikacija

Struktura posebnog dijela proračuna općine Marijanci je slijedeća:

RAZDJEL 001   Općina Marijanci

GLAVA  01  Općinsko vijeće
GLAVA  02  Ured načelnika
GLAVA  03  Jedinstveni upravni udjel

U okviru organizacijske klasifikacije rashodi se evidentiraju po: programima, aktivnostima, 
projektima i korisnicima, kako slijedi:

                                                                                 Planirano                  Ostvareno

GLAVA 01 OPĆINSKO VIJEĆE                      929.000,00              286.246,63       30,81%    

 

GLAVA 02 URED NAČELNIKA                  2.300.600,00            954.124,58          41,47%

GLAVA 03 JEDINSTVENI
                     UPRAVNI ODJEL                     20.035.000,00        1.955.161.66          3,76%
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           Ukupno  rashodi za 2019.                    23.264.600,00        3.195.532,87         13,74%

U okviru organizacijske klasifikacije rashodi se evidentiraju po: programima, aktivnostima, 
projektima i korisnicima, kako slijedi u privitku u tablicama Rashodi/izdaci po proračunskim
klasifikacijama za 2018

*tablice se nalaze na kraju dokumenta *

OSTALI POKAZATELJI

                    POTRAŽIVANJA                                 2018.godina          30.06.2019.

Potraživanja da dane zajmove ( stud. Krediti)           40.100,00               40.100,00

Potraživanja za zakup posl prostora                           15.938,08              15.203,38

Potraživanja za zakup poljop zemljišta                    215.335,82            287.060,21

Potraživanja za kom. Doprinos                                  77.269,93              41.648,81

Potraživanja za udjele u trgovačkim društvima       829.900,00           829.900,00

Potraživanja kom. Nakn i nak za uređenje voda      395.409,22         1.104.267,10 

Potraživanja od prod. Poljop. Zemljišta                    28.613,88               23.269,41

UKUPNO                                                                     l.602.566,93   2.341.448,91

Potraživanja koja se evidentiraju kod Porezne uprave

Potraživanja za porez na potrošnju                                 29.173,71         28.966,95

Potraživanja za porez na tvrtku                                       29.173,71         18.870,42
Potraživanja za porez na promet nekretninama              25.870,03         32.887,64

SVEUKUPNA POTRAŽIVANJA                                979.583,93    2.422.173,92

                              
O B V E Z  E                                                    2018.godine             30.06.2019.godine

Kratkoročne obveze:
Obveze za zaposlene i privr.zaposl.                          0                                   0
Obveze za materijalne izdatke                             43.676,89                    36.481,59

Obveze za naplaćene tuđe prihode                     131.921,86                   29.015,51

Obveze za nabavku dugotrajne imovine                  16.999,99           9.625,00

6



UKUPNE KRATKOROČNE OBVEZE                192.598,74         75.122,10

Dugoročni kredit                                                     930.300,27        816.581,93

Novi kredit kanalizacija                                          357.500,09        303.333,44                                    

UKUPNO DUGOROČNE OBVEZE                 1,287.800,36     1.119.915,37
     

DODATAK BILJEŠKE UZ BINANACIJSKE IZVJEŠTAJE

 OPĆINA MARIJANCI                                                                          Razina   22
31555                                                                                                       Razdjel   0
MARIJANCI                                                                                           RKP      36119
KRALJA ZVONIMIRA 2                                                           Šifra Županije            14
HR6423400091825700000                                                          Šifra općine              257
02722682                                                                  
8411
Razdoblje 2019-06

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA
IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. D0 30.06.2019.

Biljeke uz obrazac PR RAS

Bilješka br. 1.
Na AOP 001 ostvareni prihodi poslovanja iznose 4.772.239,00 kn i  veći su u odnosu na  prošlu 
godinu  kada su iznosili 2.871.343,00 kn  za 1.900.896,00 kn od čega je najveći iznos otpada na 
prihode od šumske rente  koji su iznosili 1.357.391,00 kuna . Povećanje se bilježi i kod Prihoda od 
poreza i prireza pri čemu najvećim djelom doprinose prihodi od fiskalnog poravnanja. Povećanje 
ovih prihoda u odnosu na prethodnu godinu iznosi 223.121,00 kn .Evidentiran je  rast prihoda na 
AOP 045 Pomoći proračunu iz drugih proračuna  u iznosu od 179.468,00 dok u istom razdoblju 
prošle godine na ovoj poziciji nije bilo ostvarenih prihoda. Na AOP oznaci 074 Prihodi od imovine 
ostvareno je ukupno 449.279,00 kn dok je u istom razdoblju prošle godine ostvareno 317.302,00 
kuna tj. za 131.977,00 kn.

Bilješka br 2.
Rashodi poslovanja na AOP 148 iznose 2.373.881, 00  kn, dok su 2018 godine iznosili 1.714.314,00
kn  što je za 38 % više u odnosu na prošlu godinu.  Razlike su evidentne skoro na svim pozicijama 
materijalnih rashoda što je i logično s obzirom da su proračunski prihodi namijenjeni javnoj 
potrošnji.
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Bilješka br 3.
Prihodi na AOP 289 u 2017. godini iznosili su 20.699,00 kn dok su isti u 2018 godini  ostvareni u 
iznosu od 33.425,00  kn. Ostvareni prihodi od prodaje dugotrajne imovine i zemljišta ostvareni su u 
okviru višegodišnjeg prosjeka i planiranih planom proračuna .
Bilješka br 4.
Rashodi za nabavku nefinancijske imovine iskazani  na AOP 341 iznose 648.434,00 kn   dok su u 
2018. godini iznosili 713.737,00  kn. Ovi izdaci se u najvećoj mjeri odnose na ulaganja u nabavku 
dugotrajne imovine i to 548.642,00kn, na građevinske objekte a ostatak na opremu i prijevozna 
sredstva.

Bilješka br. 5.
Primici od financijske imovine na AOP 410 u 2019, kao i u 2018. godini nisu ostvareni jer nije bilo 
potrebe za dodatnom nabavom financijskih sredstava.
Izdaci za financijsku imovinu na AOP 518 u 2017. godini ostvareni su u iznosu od 167.885,00 kn 
dok su  u 2018. Ostvareni u iznosu od 186.367,00 kn i odnose se  na  izdatke za otplatu dugoročnog 
kredita za poljoprivrednu infrastrukturu, kao i za otplatu zajma za kanalizaciju.

Bilješka br 6.
Na AOP 631 iskazan je višak prihoda i primitaka u 2019 godini u iznosu od 1.602.738 ,00 kn . 
Višak prihoda koristit će za podmirenje obveza u drugom polugodištu tekuće godine. 
                                         
Bilješke uz obrazac Obveze

Bilješka broj 7
Iskazane obveze na AOP 036 iznose 1.178.776,00 kn dok su na početku razdoblja iznosile 
1.480.404,00 kn od čega  obveze za dugoročni kredit iznose 1.119.915,00 kn  i  na obveze za 
rashode poslovanja i dugotrajnu imovinu u  iznosu od 58.860,00kn .U promatranom razdoblju 
Općina Marijanci  je znatno smanjila dospjele obveze.

 
                       PREGLED STANJA I ROKOVA DOSPJEĆA
DUGOROČNIH I KRATKOROČNIH ZAJMOVA, ROBNIH KREDITA I FINANCIJSKIH 
NAJMOVA TE  KAMATA NA ZAJMOVE

Tabica danih zajmova i primljenih otplata
Naziv osobe              Stanje zajma 1.1,  Prim. Otpl.Dani zajm.u tekgod Stanje 30.06.2019.                
A.1 Stipendije               40.100,00               -            -                              40.100,00

Ukupno A.1.                  40.100,00           -                         -                     40.100,00

*

Tablica primljenih robnih kredita i financijskih zajmova

Naziv pravne osobe    Opis vrste kredita           Stanje 1.1.     Otplata            Stanje 30.06.2019          
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Hypo Alpe Adria Bank                                   930.300,27        113.718,34        816.581,93 
Hypo Alpte Adria Bank      novi kred.             357.500,09         54.166,65        303.333,44       
Kratkoročna pozajmica                                    
UKUPNO                                                       1,287.800,36       167.884,99    1.119.915,37                  

Tablica dospjelih kamata na zajmove 
OPIS                                   Stanje 1.1.       Kamate                      Kamate                                      -      
dospjele u                   plaćene u          Stanje 31.12.   -                                                                  tek. 
godini                 tek. Godini         (2+3-4)
A. Kamate po                                                                                                                                  -
primljenim zajmovima       0                     17.812.19                17.812,19               0
A.1. po tuzemnim                                                                                                                           -      
zajmovima                    0                             0
UKUPNO POD                    0                      17.812.19              17.812.19               0

KLASA: 400-04/19-01/01
URBROJ: 2115/02-01-19-06
Marijanci, 22. listopad 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ

_____________________________
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        REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
            OPĆINA MARIJANCI
             OPĆINSKO VIJEĆE

Na  temelju  točke  4.  stavak  1.  podstavak  3.  Javnog  poziva  za  dodjelu  potpora  za  izradu
dokumentacije za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje
2014.  –  2020.  te  temeljem  članka  31.  Statuta  Općine  Marijanci  („Službeni  glasnik“  Općine
Marijanci br. 01/18), Općinsko vijeće Općine Marijanci na svojoj 20. sjednici održanoj dana 22.
listopada 2019. godine donosi 

O D L U K U
o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt 

„Izgradnja nerazvrstane ceste u Ulici N. Tesle, Črnkovci"

Članak 1.

Odlukom o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja nerazvrstane ceste u Ulici N.
Tesle, Črnkovci“ (u daljnjem tekstu: Odluka) daje se suglasnost za provedbu ulaganja u projekt
„Izgradnja nerazvrstane ceste u Ulici N. Tesle, Črnkovci“ (u daljnjem tekstu: Projekt) koji će se
provoditi na području Općine Marijanci.

Članak 2.

Provedba ulaganja u Projekt će se provesti prijavom na Natječaj za provedbu Mjere 7. „Temeljne
usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, za Podmjeru 7.2. „Ulaganje u izradu, poboljšanje ili
proširenje svih vrsta male infrastrukture“, za tip operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih
cesta “ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Članak 3.

Prilog „Opis projekta“, propisan Pravilnikom o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u
ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.,
sastavni je dio ove Odluke.

Članak 4.

Ulaganje u Projekt je u skladu s Lokalnom razvojnom strategijom Općine Marijanci za razdoblje
2015. do 2020. godine te Prostornim planom uređenja Općine Marijanci.
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Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,  a bit će objavljena u „Službenom glasniku“ Općine
Marijanci.

KLASA: 363-01/19-01/01
URBROJ: 2115/02-01-19-08
Marijanci, 22. listopad 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ
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        REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
            OPĆINA MARIJANCI
             OPĆINSKO VIJEĆE

Na  temelju  točke  4.  stavak  1.  podstavak  3.  Javnog  poziva  za  dodjelu  potpora  za  izradu
dokumentacije za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje
2014.  –  2020.  te  temeljem  članka  31.  Statuta  Općine  Marijanci  („Službeni  glasnik“  Općine
Marijanci br. 01/18), Općinsko vijeće Općine Marijanci na svojoj 20. sjednici održanoj dana 22.
listopada 2019. godine donosi 

O D L U K U
o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt 

„Izgradnja nerazvrstane ceste u Ulici M. Gupca, Bočkinci"

Članak 1.

Odlukom o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja nerazvrstane ceste u Ulici M.
Gupca, Bočkinci“ (u daljnjem tekstu: Odluka) daje se suglasnost za provedbu ulaganja u projekt
„Izgradnja nerazvrstane ceste u Ulici M. Gupca, Bočkinci“ (u daljnjem tekstu: Projekt) koji će se
provoditi na području Općine Marijanci.

Članak 2.

Provedba ulaganja u Projekt će se provesti prijavom na Natječaj za provedbu Mjere 7. „Temeljne
usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, za Podmjeru 7.2. „Ulaganje u izradu, poboljšanje ili
proširenje svih vrsta male infrastrukture“, za tip operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih
cesta “ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Članak 3.

Prilog „Opis projekta“, propisan Pravilnikom o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u
ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.,
sastavni je dio ove Odluke.

Članak 4.

Ulaganje u Projekt je u skladu s Lokalnom razvojnom strategijom Općine Marijanci za razdoblje
2015. do 2020. godine te Prostornim planom uređenja Općine Marijanci.

Članak 5.
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Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,  a bit će objavljena u „Službenom glasniku“ Općine
Marijanci.

KLASA: 363-01/19-01/01
URBROJ: 2115/02-01-19-07
Marijanci, 22. listopad 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ
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        REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
            OPĆINA MARIJANCI
             OPĆINSKO VIJEĆE

Na  temelju  točke  4.  stavak  1.  podstavak  3.  Javnog  poziva  za  dodjelu  potpora  za  izradu
dokumentacije za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje
2014.  –  2020.  te  temeljem  članka  31.  Statuta  Općine  Marijanci  („Službeni  glasnik“  Općine
Marijanci br. 01/18), Općinsko vijeće Općine Marijanci na svojoj 20. sjednici održanoj dana 22.
listopada 2019. godine donosi 

O D L U K U
o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt 

„Izgradnja športsko-rekreacijskog centra Marijanci"

Članak 1.

Odlukom o suglasnosti  za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja športsko-rekreacijskog centra
Marijanci“  (u  daljnjem  tekstu:  Odluka)  daje  se  suglasnost  za  provedbu  ulaganja  u  projekt
„Izgradnnja  športsko-rekreacijskog  centra  Marijanci“  (u  daljnjem  tekstu:  Projekt)  koji  će  se
provoditi na području Općine Marijanci.

Članak 2.

Provedba ulaganja u Projekt će se provesti prijavom na Natječaj za provedbu Mjere 7. „Temeljne
usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, za Podmjeru 7.4. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje
ili proširivanje lokalnih temeljenih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i
kulturne aktivnosti te povzeanu infrastrukturu“, za tip operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Članak 3.

Prilog „Opis projekta“, propisan Pravilnikom o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u
ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.,
sastavni je dio ove Odluke.

Članak 4.

Ulaganje u Projekt je u skladu s Lokalnom razvojnom strategijom Općine Marijanci za razdoblje
2015. do 2020. godine te Prostornim planom uređenja Općine Marijanci.

Članak 5.
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Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,  a bit će objavljena u „Službenom glasniku“ Općine
Marijanci.

KLASA: 363-01/19-01/01
URBROJ: 2115/02-01-19-06
Marijanci, 22. listopad 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ
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               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 svojoj 20. sjednici održanoj 22. listopada 
2019. godine donosi:

O D L U K U
o sklapanju Dodatka IV. Sporazuma o raskidu

ugovora o koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja

Općine Marijanci 

Članak 1.

Donosi se Odluka o sklapanju Dodatka IV. Sporazuma o raskidu ugovora o koncesiji za 
obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Marijanci sa koncesionarom EKO-
FLOR PLUS d.o.o. iz Oroslavja, Mokrice 180/c, OIB: 50730247993.

Članak 2.

Dodatak IV. Sporazuma iz stavka 2. ove Odluke sklapa se za razdoblje 01.11. - 
31.12.2019. godine.

Članak 3.

Tekst Dodatka IV. Sporazuma o raskidu ugovora o koncesiji za obavljanje javne usluge 
prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada sa područja Općine Marijanc sastavni je dio ove Odluke, a ovlašćuje 
se Načelnik Općine Marijanci da sa koncesionarom sklopi isti po pravomoćnosti ove 
Odluke.
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Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu 8. dana od dana donošenja a bit će objavljena u „Službenom
glasniku Općine Marijanci“.

KLASA: 406-01/19-01/01
URBROJ: 2115/02-01-19-35
Marijanci, 22. listopad 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ
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         REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA  
           OPĆINA MARIJANCI 
            OPĆINSKO  VIJEĆE

KLASA: 406-05/19-01/01
URBROJ: 2115/02-01-19-34
Marijanci, 22. listopad 2019.

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
br.  01/2018),  Općinsko vijeće Općine Marijanci,  na sjednici  20.  sjednici  održanoj 22.  listopada
2019. godine, donijelo je

O D L U K U
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 EKO-FLOR PLUS d.o.o. Mokrice 180/C 49243 Oroslavje OIB: 50730247993

II
Naknada za koncesiju iz točke I. ove Odluke utvrđuje se u visini od 7,00 % (sedam 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: 2115/02-01-19-28 od 11. listopada 2019. godine, koji nije predmet objave u „Službenom
glasniku" Općine Marijanci.
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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.

O b r a z l o ž e n j e

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: 2115/02-01-
19-3  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.
Nakon žalbenih postupaka i odluka Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave KLASA:
UP/II-034-02/19-02/5, URBROJ: 354-01/19-7  od 30. svibnja 2019. i KLASA: 406-05/19-01/01,
URBROJ: 2115/02-01-19-18 od 16. rujna 2019. kojima se poništavaju odluke Općine Marijanci,
izvršena je nova Analiza i pregled ponuda.
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: 2115/02-01-19-28 od 11. listopada 2019. godine, koji čini sastavni dio ove Odluke.
Budući  da  je  ponuditelj  EKO-FLOR  PLUS  d.o.o.  Mokrice  180/C  49243  Oroslavlje  OIB:
50730247993.  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).
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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.
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           REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
            OPĆINA MARIJANCI
              OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 391. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine"
RH broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 
143/12 i 152/14), te sukladno odredbama Odluke o privremenom davanju na korištenje stana u 
vlasništvu Općine Marijanci bez naknade ("Službeni glasnik" Općine Marijanci br. 08/2017), kao i 
članka 31. Statuta Općine Marijanci („Službenik glasnik“ Općine Marijanci br. 01/18), Općinsko 
vijeće Općine Marijanci na 20. sjednici održanoj 22. listopada 2019. godine donosi:

 O D L U K U
 o sklapanju Dodatka Ugovora o privremenom davanju na korištenje 

stambenog prostora u vlasništvu Općine Marijanci bez naknade

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se obveza sklapanja Dodatka Ugovora o privremenom davanju na 
korištenje stambenog prostora u vlasništvu Općine Marijanci bez naknade (KLASA: 943-01/18-
01/01, URBROJ: 2115/02-01-18-01, od 02. siječnja 2018. godine), (u daljnjem tekstu: Dodatak 
Ugovora).

Članak 2.

Dodatkom Ugovora navedenim u članku 1. ove Odluke definirat će se naknada za korištenje 
predmetnog stambenog prostora koja iznosi 620,00 kuna mjesečno počevši od datuma nastanka 
objektivnih okolnosti za primjenu ove Odluke odnosno od 01. rujna 2019. godine.

Članak 3.

Pored iznosa naknade ovom Odlukom definira se i vremenski period na koji se sklapa Dodatak 
Ugovora a isti je 6 mjeseci od njegova sklapanja.

Članak 4.

Ovlašćuje se načelnik Općine Marijanci za provedbu ove Odluke odnosno sklapanje predmetnog 
Dodatka Ugovora.
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Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a bit će objavljena u "Službenom glasniku" Općine 
Marijanci.

KLASA: 372-02/19-01/01
URBROJ: 2115/02-01-19-09
Marijanci, 22. listopad 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Danko Šargač
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           REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
            OPĆINA MARIJANCI
              OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 6. stavak 8. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN br. 125/11, 
64/15 i 112/18) te članka 31. Statuta Općine Marijanci („Službenik glasnik“ Općine Marijanci br. 
01/18), Općinsko vijeće Općine Marijanci na 20. sjednici održanoj 22. listopada 2019. godine 
donosi:

ODLUKU
o namjeni nekretnine k.č.br. 21/1 – LOKAL 2,

k.o. Marijanci

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se namjena nekretnine označene kao k.č.br. 21/1 – LOKAL 2, površine 
16,03 m², u katastarskoj općini Marijanci.

Članak 2.

Nekretnina iz članka 1. ove Odluke čini poslovnu građevinu na Trgu sv. Petra i Pavla 3A, Marijanci,
u vlasništvu Općine Marijanci namijenjenu za smještaj uslužnih, odnosno neproizvodnih djelatnosti.

Članak 3.

Navedenu poslovnu građevinu čine 4 odvojene funkcionalne cjeline, odnosno 4 poslovna prostora 
kako slijedi: 

- Lokal 1, površine 34,66 m²,
- Lokal 2, površine 16,03 m²,
- Spremište 1, površine 12,35 m²,
- Spremište 2, površine 5,05 m².

Članak 4.

Poslovni prostor opisan u članku 1. ove Odluke bit će ponuđen u zakup raspisivanjem javnog 
natječaja, a temeljem zaprimljenih pisama namjere.

Članak 5.

Početna cijena za zakup predmetnog poslovnog prostora iznosi 20 kuna po m².

Članak 6.
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Zadužuje se načelnik Općine Marijanci za provedbu javnog natječaja za zakup poslovnog prostora 
sukladno ovoj Odluci i zakonskim propisima.

Članak 7.

Zadužuje se načelnik Općine Marijanci za provedbu postupka etažiranja navedene poslovne 
građevine a sukladno članku 3. ove Odluke.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a bit će objavljena u "Službenom glasniku" Općine 
Marijanci.

KLASA: 372-02/19-01/01
URBROJ: 2115/02-01-19-08
Marijanci, 22. listopad 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ
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         REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
           OPĆINA MARIJANCI
             OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju 31. Statuta Općine Marijanci ("Službeni glasnik" Općine Marijanci br. 01/2018), 
Općinsko vijeće Općine Marijanci na svojoj 20. sjednici održanoj dana 22. listopada 2019. godine 
donosi:

O D L U K U
sufinanciranju troškova pregleda svinjskog mesa na trihinelu te

financiranju troškova odvoza animalnog otpada

Članak 1.

U razdoblju 01. studeni 2019. godine do 29. veljače 2020. godine Općina Marijanci sufinancirat će 
troškove pregleda svinjskog mesa na trihinelu u iznosu 50% cijene pregleda. Preostali dio iznosa 
plaća vlasnik odnosno donosioc uzorka.

Članak 2.
 

Pravo na sufinanciranje troškova prelgeda svinjskog mesa na trihinelu imaju osobe sa prebivalištem
na području Općine Marijanci, a isto pravo ostvaruje se prilaganjem osobne iskaznice u 
veterinarskim stanicama Valpovo i Donji Miholjac sa kojima će Općina Marijanci sklopiti ugovore 
o sufinanciranju pregleda uzoraka svinjskog mesa na trihinelu.

Članak 3.

Općina Marijanci u razdoblju navedenom u članku 1. ove Odluke snosit će ukupni trošak odvoza 
animalnog otpada iz domaćinstva. Odvoz animalnog otpada vršit će Veterinarska stanica Donji 
Miholjac prema naknadno utvrđenim uputama, a temeljem ugovora koji će Općina Marijanci 
sklopiti sa istom ustanovom.

Članak 4.

Financijska sredstva za realizaciju aktivnosti koje su predmet ove Odluke dijelom su osigurana u 
Proračunu Općine Marijanci za 2019. godinu a preostali dio planirat će se Proračunom Općine 
Marijanci za 2020. godinu.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja i bit će objavljena u "Službenom glasniku" Općine 
Marijanci a primjenjuje se od 01. studenog 2019. godine.

KLASA: 520-01/19-01/01
URBROJ: 2115/02-01-19-10
Marijanci, 22. listopad 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINKSOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ
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         REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
           OPĆINA MARIJANCI
             OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 86., 87. i 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15),
članka 10. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 55/09 i 139/10) i članka 31.
Statuta  Općine  Marijanci  ("Službeni  glasnik"  Općine  Marijanci  br.  01/2018),  Općinsko  vijeće
Općine Marijanci na 20. sjednici, održanoj 22. listopada  2019.  godine, donijelo je

ODLUKU
 o zaduživanju Općine Marijanci

Članak 1.
Općina Marijanci zadužuje se za financiranje kapitalnih projekata koji su planirani Proračunom 
Općine Marijanci za 2019. Godinu u iznosu od 4 329.000,00 kn, a koji se  financiraju iz sredstava 
EU i to za slijedeće projekte :

           1.
Program 1003 – Zaštita od požara i civilna zaštita
Kapitalni projekt K10000 – IZGRADNJA VATROGASNOG SPREMIŠTA DVD 
MARIJANCI        
 
                                                                                         

2.
Program 1005- Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Aktivnost A100518 PROJEKTIRANJE, REKONSTRUKCIJA I OBNOVA DJEČJEG 
VRTIĆA MARIJANCI

3.
Program 1005- Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Kapitalni projekt K100217 – VATROGASNI I DRUŠTVENI DOM ČRNKOVCI

4.
Program 1007- Zaštita okoliša
Aktivnost A100002 – IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA
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Članak 2.
Općina Marijanci, Kralja Zvonimira 2 31555 Marijanci OIB 10282419721 se zadužuje pod 
sljedećim uvjetima:

Kreditor Privredna banka Zagreb dioničko društvo
Radnička cesta 50 , 10000 ZAGREB

Projekt Financiranje projekata iz članka 1. Odluke
Iznos kredita 4.329.000,00 kuna
Valuta kredita u kunama
Krajnji rok korištenja kredita 31.03.2020.godine
Način otplate kredita Povrat kredita u 108 rata koje dospjevaju zadnjeg

dana u mjesecu, s tima da prva rata dospjeva 
31.01.2021.  godine, a zadnja dospjeva 
31.12.2029.

Kamatna stopa U visini prinosa na TZMF Republike Hrvatske 
na 91 dan uvećano za maržu banke od 
1,50% , promjenjiva

Zatezna kamata Promjenjiva, u skladu sa zakonskim 
propisima

Naknada za obradu kredita 0,50% jednokratno na odobreni iznos
Naknada za rezervaciju sredstava Ne obračunava se
Naknada za prijevremenu otplatu kredita 1,00% iznosa preostalog dijela kredita
Instrumenti osiguranja kredita 2 (dvije) mjenice Općine Marijanci uz

 mjenično očitovanje. 1 (jedna ) zadužnica 
Općine Marijanci ovjerena od strane javnog 
biljeznika

Posebne ugovorne obveze Općina Marijanci se obvezuje nakon 
provedbe Projekta a najkasnije do 31.03.2021. 
god. predočiti dokumentaciju o namjenskom 
trošenju novca

                                      
Članak 3.

Ovlašćuje se Načelnik Općine Marijanci za zaključivanje ugovora o kreditu nakon dobivanja 
suglasnosti Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti za zaduživanje Ministarstva financija 
Republike Hrvatske, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Marijanci.

Klasa: 402-05/19-01/01
Ur.broj: 2115/02-01-19-18
Marijanci, 22. listopad 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARIJANCI

Predsjednik:

Danko Šargač
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OBRAZLOŽENJE

1. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE
Sukladno članku 86. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08, 136/12, 15/15) Općina kao 
jedinica lokalne samouprave može se zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem 
vrijednosnih papira, a članak 87. istog Zakona propisuje da se može dugoročno zadužiti samo za 
investicije koje se financiraju iz njezina proračuna, a koju potvrdi njezino predstavničko tijelo uz 
suglasnost Vlade, a na prijedlog ministra financija.
Stavak 5. članka 88. citiranog Zakona propisuje da zaduživanje za projekte koji se sufinanciraju iz 
pred pristupnih programa i fondova Europske unije i projekte iz područja energetske učinkovitosti u
kojima sudjeluju jedinice lokalne i područne samouprave ne ulazi u ukupnu godišnju obvezu 
zaduživanja.

Postupak dobivanja suglasnosti za zaduživanje općine kao i obvezni sastojci zahtjeva, obvezni 
prilozi i dokumentacija uređeni su  Pravilnikom o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave („Narodne novine“ br.55/09 i 139/10).

2. RAZLOZI DONOŠENJA ODLUKE

Općina Marijanci će se zadužit kod Privredne banke Zagreb dioničko društvo Radnička cesta 50, 
1000 ZAGREB za financiranje provedbe projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije, a
evidentirani su u članku 1. Odluke.
Sukladno  Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja 
jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 55/09 i 139/2010), 
a  kako bi se ishodila suglasnost za zaduživanje kod Ministarstva financija, sukladno članku 10. 
točka 5. Pravilnika potrebno je, između ostalog, kao jedan od obveznih priloga podnijeti i  Odluku o
zaduživanju Općinskog vijeća. 
Dobivanje suglasnosti od strane Ministarstva financija, jedan  je od preduvjeta za potpisivanje 
Ugovora o kreditu s Privrednom banko Zagreb
Općina Marijanci će ovim zaduživanjem osigurati sredstva za financiranje projekata iz članka 1. 
Odluke u visini od 4.329.000,00 kn

3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU ODLUKE
Za provedbu ove Odluke osigurana su financijska sredstva u Proračunu Općine Marijanci za 2019. 
godinu.
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         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 svojoj 20. sjednici održanoj 22. listopada 2019. godine 
donosi:

PROGRAM
ZIMSKOG ODRŽAVANJA LOKALNIH

PROMETNICA NA PODRUČJU OPĆINE MARIJANCI

I

U djelokrug održavanja prometnica tj. uklanjanja snijega spadaju slijedeće ulice i naselja Općine 
Marijanci:

Bočkinci – ulica Matije Gupca, prilaz vatrogasnom spremištu, prilaz nogometnom igralištu.

Brezovica – ulica Josipa Bana Jelačića.

Čamagajevci - ulica Glavna lijeva strana, cesta do mjesnog groblja, prilaz vatrogasnom spremištu.

Črnkovci – ulice Augusta Šenoe, Matije Gupca, Naselje Nikole Tesle, Bostanci, Stjepana Radića, 
Josipa Kozarca, parkiralište na mjesnom groblju i prilazni put ka groblju, parkiralište ispred 
Vatrogasnog doma u Črnkovcima, prilaz i parkiralište zdravstvene ambulante, parkiralište kod 
nogometnog igrališta, parkiralište ispred crkve, cesta koja spaja ulicu Braće Radića i Bostanci, krak 
ceste od ulice Braće Radića do Osnove škole, cesta od ulice Matije Gupca prema rijeci Dravi do 
zadnjeg gospodarskog subjekta na istoj cesti.

Kunišinci – ulica Braće Radića, ulica sv. Marka, ulica Kralja Zvonimira iza Zvonika, cesta do 
ribnjaka Plosna, raskrižje kod Zvonika.

Marijanci – ulica J. Bana Jelačića lijeva strana kod kanala, dio ulice J.J. Strossmayera, detaljno 
čišćenje Trga Sv. Petra i Pavla, parkiralište na mjesnom groblju, parkiralište na nogometnom 
igralištu, put do prostorija za primanje mlijeka na Trgu sv. Petra i Pavla, cesta uz župnu crkvu 
prema ulici J.J. Strossmayera, pješački pristup do novoizgrađene Osnovne škole, službeni kolni 
pristup sa parkiralištem novoizgrađene Osnovne škole, rukometno igralište škole.

Marijanski Ivanovci – kroz selo do početka šume.

II
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Po potrebi, u slučaju velikih količina snijega, moguće je čišćenje snijega i sa drugih cesta koje nisu 
navedene u točki I, a isključivo po nalogu Općinskog načelnika.

III

Uklanjanje snijega sa prometnica će obavljati firma koju Općinski načelnik odabere neposrednom 
pogodbom a na temelju ugovora o obavljanju komunalnih poslova za Općinu Marijanci, sa 
vlastitom mehanizacijom, a prema dojavi odgovornih osoba Općine Marijanci.

IV

O potrebi izlaska na ulice i uklanjanja snijega Općinski načelnik ili Općinski pročelnik
izvješćuju odgovornu osobu u firmi koja se odabere neposrednom pogodbom, a to je rukovoditelj u 
istoj  prema važećim zakonskim propisima o sigurnosti cestovnog prometa.

V

Prioriteti će se određivati ovisno o količinama padalina, odnosno ukoliko je intenzitet padalina isti 
na čitavom području čišćenje će se obavljati redoslijedom nabrojanim u točki I ovog Programa.

VI

Ovaj se Program odnosi na zimsko održavanje prometnica za zimu 2019./2020. godine, s početkom 
primjene od 15.11.2019. pa do 15.03.2020. godine.

VII

Program zimskog održavanja lokalnih cesta na području općine Marijanci će biti objavljen u 
Službenom glasniku Općine Marijanci.

KLASA: 363-01/19-01/01
URBROJ: 2115/02-01-19-09
Marijanci, 22. listopad 2019. godine

Dostaviti:
C. MUP RH - V. Policijska postaja D. Miholjac
D. Pravni subjekt odabran za obavljanje poslova čišćenja snijega
E. Evidencija akata

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ
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         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 svojoj 16. sjednici održanoj 22. listopada 2019. godine 
donosi:

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća načelnika Općine Marijanci

Članak 1.

Prihvaćaju se izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2019. 
godine.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku" Općine 
Marijanci.

KLASA: 022-01/19-01/01
URBROJ: 2115/02-01-19-34
Marijanci, 22. listopad 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ
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         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 svojoj 20. sjednici održanoj 22. listopada 2019. godine 
donosi:

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe

Općine Marijanci za razdoblje
01. srpnja – 30. rujna 2019. godine

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće načelnika Općine Marijanci o utrošku sredstava sa Proračunske stavke: Glava 
02 – URED NAČELNIKA, Program 1014 – PRORAČUNSKA ZALIHA za razdoblje 01.srpnja. - 
30. rujna 2019. godine (KLASA: 022-01/19-01/01, URBROJ: 2115/02-01-19-29) od 16. listopada 
2019. godine.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku" Općine 
Marijanci.

KLASA: 022-01/19-01/01
URBROJ: 2115/02-01-19-32
Marijanci, 22. listopad 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ
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         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 svojoj 20. sjednici održanoj 22. listopada 2019. godine 
donosi:

Z A K LJ U Č A K
o sklapanju  Aneksa Ugovora o koncesiji za obavljanje javne usluge

prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog
otpada sa područja Općine Marijanci

Članak 1.

Temeljem informacije načelnika Općine Marijanci o  nagodbi sa koncesionarom EKO – FLOR 
PLUS d.o.o. o mogućnosti primjene novog cjenika u odnosnu na ponudu temeljem koje se sklapa 
Ugovor o koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i 
biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Marijanci, donosi se ovaj Zaključak kojim 
se ovlašćuje načelnik Općine Marijanci za sklapanje Aneksa Ugovora o predmetnoj koncesiji po 
stupanju osnovnog Ugovora na snagu.

Članak 2.

Tekst Aneksa Ugovora o koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja 
miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Marijanci sastavni je dio ovog 
Zaključka.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku" Općine 
Marijanci.

KLASA: 406-01/19-01/01
URBROJ: 2115/02-01-19-36
Marijanci, 22. listopad 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ
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