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                  REPUBLIKA HRVATSKA
        OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
                  OPĆINA MARIJANCI
                       OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine” br.  68/18, 
110/18. 32/20), članka 31. Statuta Općine Marijanci („Službeni glasnik Općine Marijanci” br. 01/18) , a u 
svezi s Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i 
održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske (KLASA: 810-06/20-
01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1 od 19. ožujka 2020. godine), Općinsko vijeće Općine Marijanci na 25. 
sjednici vijeća održanoj 14. srpnja 2020. godine donosi:

ODLUKU
o refundiranju troškova plaćene komunalne naknade  i naknade za uređenje voda  Općine  Marijanci

I.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način refundiranja troškova plaćenih na ime komunalne naknade i 
naknade za uređenje voda Općine Marijanci. 

II.

Ova Odluka se odnosi na: 
- sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslovnu djelatnost na području Općine Marijanci, a na koje se 
odnosila Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od dana 19. ožujka 2020. godine, (KLASA: 810-
06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1), kojom je naložena privremena obustava rada uzrokovana 
opasnošću od virusa COVID-19 za pojedine djelatnosti,
- za sve pravne i fizičke osobe kojima je zbog posebnih okolnosti uvjetovane Koronavirusom gospodarska 
aktivnost narušena, a koji su koristili mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje a) Potpora za očuvanje 
radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID 19)- od 01.03.2020. godine i dalje, a 
najduže do 3 mjeseca.

III.

Refundiranje troškova iz članka I. ove Odluke može se ostvariti jednokratno u ukupnom iznosu plaćenih 
troškova komunalne naknade i naknade za uređenje voda za 3., 4., i 5. mjesec 2020. godine pod određenim 
uvjetima.

IV.

Povrat sredstava izvršit će se pod uvjetom da osobe iz Članka 2. ove Odluke podnesu zahtjev u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Marijanci u roku 60 dana od stupanja na snagu ove Odluke, koji mora sadržavati :

- osobne podatke podnositelja
- Dokument koji potvrđuje da osobe iz članka 2., stavak 1. ove Odluke obavljaju djelatnost koja je 
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obustavljena Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i
održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske (Izvadak iz sudskog 
registra, Izvadak iz sustava e- porezna)
- Dokument koji potvrđuje da su osobe iz članka 2. ove Odluke zbog posebnih okolnosti uvjetovane koristili 
mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje a) Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim 
Koronavirusom (COVID 19)- od 01.03.2020. godine i dalje, a najduže do 3 mjeseca
- dokaz o plaćenim računima na ime komunalne naknade Općine Marijanci i naknade za uređenje voda  
Hrvatskih voda za 3., 4., 5. mjesec 2020. godine
- presliku tekućeg ili žiro računa
- Potvrda o ne postojanju duga prema Proračunu Općine Marijanci

V.

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Marijanci.

VI.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurati će se u Proračunu Općine Marijanci za 2020. godinu.

VII

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku" Općine Marijanci.

                     

KLASA: 363-08/20-01/01                                              
URBROJ: 2115-02-01-20-04
Marijanci, 14. srpanj 2020. godine                                                   

                        
                          

       

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 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 jamstva 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 25. sjednici, 
održanoj 14. srpnja 2020. 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 2020. godinu u iznosu od 5.400.000,00 kn, a koji se financiraju iz sredstava EU i to za slijedeće 
projekte:

1. Program 1005 – Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Kapitalni projekt 100217 – VATROGASNI I DRUŠTVENI DOM ČRNKOVCI

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

Članak 2.

Općina Marijanci, Kralja Zvonimira 2, 31555 Marijanci, OIB: 10282419721 se zadužuje pod slijedećim 
uvjetima

Kreditor Privredna banka Zagreb d..d,
Radnička cesta 50, 10000 Zagreb

Projekt Financiranje projekata iz članka 1. ove Odluke

Iznos kredita 5.400.000,00 kn

Valuta kredita HRK

Krajnji rok korištenja kredita Najkasnije do 30.06.2021. g.

Način otplate kredita Povrat kredita u 36 mjesečnih rata koje 
dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu, s tim da 
prva rata dospijeva 31.07.2022.g., a posljednja 
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30.06.2025.g.

Kamatna stopa
redovna- 

interkalarna- 

nakon dospijeća

Promjenjiva, u visni TZMF RH na 91 dan 
uvećano za maržu banke

od 2,15 p.p godišnja. (ukupna kamata trenutno 
iznosi 2,18%)

u visini redovne, obračunava se mjesečno
promjenjiva , u skladu sa zakonskim 
propisima

Naknada za obradu kredita 0,35 %, jednokratno na iznos odobrenog kredita

Naknada za odobravanje i korištenje Ne obračunava se

Naknada za odobreni, a nerealizirani posao Ne obračunava se

Naknada za prijevremenu otplatu Ne obračunava se

Instrument osiguranja kredita 2(dvije) mjenice Općine Marijanci uz mjenično 
očitovanje.
1 (jedna) zadužnica Općine Marijanci ovjerena 
od strane javnog bilježnika

Posebne ugovorne obveze Općina Marijanci se obvezuje ukoliko ostvari i 
dobije bespovratna sredstva po Projektu, ista 
usmjeri na prijevremeno zatvaranje djela 
glavnice ovog kredita u min. iznosu od 
4.500.000,00 kuna
Općina Marijanci se obvezuje nakon provedbe 
Projekata, a najkasnije do 30. lipnja 2020. 
godine predočiti Banci dokumentaciju o 
namjenskom trošenju sredstava

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: 402-05/20-01/01
URBROJ: 2115/02-01-20-15
U Marijancima, 14. srpnja 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARIJANCI
PREDSJEDNIK VIJEĆA

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

Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine” br.  68/18, 
110/18. 32/20), članka 31. Statuta Općine Marijanci („Službeni glasnik" Općine Marijanci br. 
01/18) , a u svezi s Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, 
uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite Republike 
Hrvatske (KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1 od 19. ožujka 2020. godine), 
Općinsko vijeće Općine Marijanci na 25. sjednici vijeća održanoj 14. srpnja 2020. godine donosi:

ODLUKU
o privremenom oslobođenju od plaćanja zakupnine zakupcima poslovnih prostora u
vlasništvu Općine Marijanci za obveznike kojima je Odlukom Stožera CZ Republike

Hrvatske naložena privremena obustava rada

I.

Ovom Odlukom uređuje se oslobođenje od plaćanja zakupnine za sve pravne i fizičke osobe koje 
temeljem Ugovora o zakupu obavljaju gospodarske djelatnosti u poslovnim prostorima u vlasništvu 
Općine Marijanci, a na koje se odnosi Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od dana 
19. ožujka 2020. godine, a kojom je naložena privremena obustava rada uzrokovana opasnošću od 
virusa COVID-19.

II.

Sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslovnu djelatnost, a koje uslijed Odluke navedene u 
članku I. ove Odluke imaju propisanu privremenu obustavu obavljanja djelatnosti privremeno se 
oslobađaju plaćanja zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Općine Marijanci u cijelosti.

III.

Oslobođenje od plaćanja iz članka II. ove Odluke traje 3 (tri) mjeseca.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Marijanci”

KLASA: 372-02/20-01/01                                             
URBROJ: 2115-02-01-20-04
Marijanci, 14. srpanj 2020. godine                                                   
                        
                       

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

Na temelju članka 13. Stavka 4. Zakona o zaštiti od požara (NN, br. 92/10.), Procjene ugroženosti
od požara Općine Marijanci (KLASA: 810-01/18-01/01, URBROJ: 2115/02-01-18-06) i članka 31.
Statuta Općine Marijanci („Službeni glasnik“ Općine Marijanci br. 01/18), Općinsko vijeće Općine
Marijanci na 25. sjednici održanoj 14. srpnja 2020. godine, donosi:

PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA 
ZA PODRUČJE OPĆINE MARIJANCI ZA 2020. GODINU

UVOD

Općinsko vijeće Općine Marijanci donijelo je u travnju 2019. Procjenu ugroženosti od požara koja
je temelj,  sukladno članku 13. Stavka 4. Zakona, za donošenje godišnjeg provedbenog plana za
unaprjeđenje zaštite od požara za područje Općine Marijanci za 2020. godinu.

I.

U cilju  unaprjeđenja  zaštite  od  požara  na  području  Općine  Marijanci  Općinsko  vijeće  Općine
Marijanci donosi provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Marijanci za
2020. godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan).

II.

U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Marijanci potrebno je u 2020. godini
provesti sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere:

1.  Organizacijske mjere

1.1.  Vatrogasne postrojbe

a) Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procijene ugroženosti od požara osigurati
potreban broj vatrogasaca. Za obavljanje aktivne vatrogasne djelatnosti najmanje 20 dobrovoljnih
vatrogasaca mora imati tjelesnu i duševnu sposobnost.

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Marijanci i DVD Črnkovci
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b) Tijekom razdoblja povećane opasnosti od izbijanja požara (ljetni period) potrebno je osigurati
stalno vatrogasno dežurstvo.

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Marijanci i DVD Črnkovci

c) Izvršiti  stručni  nadzor  nad  stanjem  opremljenosti  i  osposobljenosti  postrojbi  dobrovoljnih
vatrogasnih društava Vatrogasne zajednice Općine Marijanci i DVD Črnkovci.

Izvršitelj  zadatka: ovlaštene  osobe  Vatrogasne  zajednice  Općine  Marijanci,  ovlaštena  osoba
inspekcijskog tijela Hrvatske vatrogasne zajednice.

d) Proračunom  Opčine  Marijanci  planirati  financijska  sredstva  za  redovito  funkcioniranje,
opremanje i osposobljavanje vatrogasnih postrojbi na području Općine Marijanci.

Izvršitelj zadatka: Općina Marijanci

1.2.  Normativni ustroj zaštite od požara

a) Općina je dužna osigurati dimnjačarsku službu na svom području sukladno važećim propisima.

Izvršitelj zadatka: Općina Marijanci

b) Uskladiti Procjenu ugroženosti i Plana zaštite od požara Općine Marijanci s važećim propisima.

Izvršitelj zadatka: Općina Marijanci

c) Izraditi i usvojiti Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostota za Općinu Marijanci za
2020. godinu.

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Marijanci i Općinsko vijeće Općine Marijanci

d) Izvršiti nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara na infrastrukturnim objektima (plinovodi,
dalekovodi, prometnice) te objektima iz I. I II. kategorije ugroženosti od požara sukladno Procjeni
ugroženosti od požara i planovima zaštite od požara.

Izvršitelj zadatka: Ministarstvo unutarnjih poslova, Vatrogasna zajednica Općine Marijanci i DVD
Črnkovci

2. Tehničke mjere

2.1.  Vatrogasna oprema i tehnika

a) Opremiti  vatrogasne  postrojbe sukladno važećim propisima.  Za  potrebe  središnje  vatrogasne
postrojbe  Vatrogasne  zajednice  Općine  Marijanci  osigurati  odgovarajuće  spremište  s  grijanim
prostorom za vatrogasna vozila i tehniku.
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Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Marijanci, DVD Marijanci, Općina Marijanci

b) Izvršiti nadzor nad provedbom zadataka navedenih u točki 2. Podtočki 2.1. a) ovog Provedbenog
plana.

Izvršitelj  zadatka: Vatrogasna  zajednica  Općine  Marijanci,  Inspektor  vatrogastva  Hrvatske
vatrogasne zajednice

2.2.  Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja

Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasaca od trenutka uzbunjivanja i početka intervencije do
lokaliziranja  i  gašenja  požara,  sukladno  pravilima  vatrogasne  struke,  osigurati  dovoljan  broj
stabilnih, mobilnih i prijenosnih radio uređaja za potrebe vatrogasnih postrojbi. Također je potrebno
u tehničkom smislu  osigurati  trajno učinkovito  funkcioniranje  vatrogasnih operativnih  centara i
dojave požara na broj 193.

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Marijanci, DVD Marijanci

3. Urbanističke mjere

3.1.  U  postupku  donošenja  prostorno-planske  dokumentacije  (prvenstveno
provedbene) ovisno o razini prostornih planova obvezno je primijeniti mjere zaštite od požara
sukladno važećim propisima.

Izvršitelj zadatka: Općina Marijanci

3.2.  U naseljima sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne
površine bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih
osoba potrebno je osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i puteva evakuacije.

Izvršitelj zadatka: Općina Marijanci, pravne osobe koji su vlasnici većih proizvodnih kompleksa

3.3.  Nužno je osigurati minimalne potrebne količine vode za gašenje požara i tlak
u hidrantskoj mreži, sukladno važećim propisima, te hidrantsku mrežu u potpunosti uskladiti s
važećim propisima.

Izvršitelj zadatka: Općina Marijanci, Hidrobel d.o.o. Belišće

3.4.  Ostali izvori vode za gašenje požara

 
9



Nužno je urediti prilaze za vatrogasna vozila i pristupe do površine voda koje svojom izdašnošću
udovoljavaju potrebama kod gašenja požara, a u svrhu crpljenja vode za potrebe gašenja požara.

Izvršitelj zadatka: Općina Marijanci

4. Mjere zaštite odlagališta komunalnog otpada

a) Pri  gospodarenju  otpadom  nužno  je  dosljedno  primjenjivati  odredbe  Zakona  o  održivom
gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj  94/13. i  73/17.).  Sva odlagališta  otpada koja ne
zadovoljavaju uvjete utvrđene Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i
uvjetima rada za odlagalište otpada („Narodne novine“ broj 114/15. i 103/18.), potrebno je sanirati i
zatvoriti. Odlagališta za koja postoje odobreni planovi sanacije i/ili zatvaranja i koja zadovoljavaju
uvjete iz navedenog Pravilnika, mogu se koristiti do uspostave Županijskog centra za gospodarenje
otpadom obvezna je primjena odredbi navedenog pravilnika te drugih propisa kojima je regulirana
zaštita na radu i zaštita od požara.

Izvršitelj zadatka: Općina Marijanci

b) U  slučaju  požara  na  odlagalištu  otpada,  pravna  osoba  koja  upravlja  odlagalištem dužna  je
osigurati ljudske i materijalno-tehničke kapacitete za gašenje požara u najkraćem mogućem roku, a
u slučaju uključenja i nadležne vatrogasne postrojbe u akciju gašenja, pravna osoba koja upravlja
odlagalištem dužna je osigurati i potrebnu građevinsku mehanizaciju za sanaciju odlagališta.

Izvršitelj zadatka: pravne osobe koje upravljaju odlagalištima otpada

5. Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru

a) Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom prostoru, nužno je
urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijem povećane opasnosti od požara.

Izvršitelj zadatka: Općina Marijanci

b) Koristeći sve oblike javnog priopćenja (radio, televizija, tisak, letci i slično), sustavno i redovito
obavještavati  i  upozoravati  stanovništvo  na  potrebu  provođenja  preventivnih  mjera  zaštite  od
požara.

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Marijanci, DVD Marijanci, DVD Črnkovci, Općina
Marijanci

c) Organizirati  savjetodavne sastanke sa svim sudionicima i  obveznicima provođenja zaštite  od
požara,  a  prvenstveno:  vlasnicima  šumskih  površina,  vlasnicima  i  korisnicima  poljoprivrednog
zemljišta,  stanovnicima  naselja  seoskog  karaktera  koji  se  pretežito  bave  poljoprivrednom
djelatnošću,  šumarskim i  poljoprivrednim inspektorima,  te  inspektorima  zaštite  od  požara  PU-
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osječko-baranjske, u cilju poduzimanja potrebnih mjera, kako bi se opasnost od nastajanja i širenja
požara smanjila na najmanju moguću mjeru.

Izvršitelj zadatka: Općina Marijanci, Vatrogasna zajednica Općine Marijanci

d) Propisati  mjere  za  uređivanje  i  održavanje  rudina,  živica  i  međa,  poljskih  puteva  i  kanala
sukladno važećim propisima.

Izvršitelj zadatka: Općina Marijanci

e) Obvezno je redovno čišćenje vodotoka i melioracijskih kanala od biljnog i komunalnog otpada
sukladno važećim propisima.

Izvršitelj zadatka: Hrvatske vode

f) Prirodne pričuve vode koje se mogu koristiti za gašenje požara na otvorenom prostoru moraju se
redovito čistiti, a prilazni putovi za vatrogasna vozila održavati prohodnim

Izvršitelj zadatak: Općina Marijanci, fizičke i pravne osobe koji su vlasnici zemljišta na kojem se
nalaze pričuve vode za gašenje.

g) U slučaju nastajanja požara na otvorenom prostoru, pravne osobe čije su građevine ili uređaji
locirani u neposrednog blizini požara dužne su dati na raspolaganje svoju opremu i mehanizaciju za
potrebe radova na sprečavanju širenja požara ili za njegovo gašenje.

Izvršitelj zadatka: pravne osobe čije su građevine ili uređaji u neposrednoj blizini požara

h) Obvezan je nadzor i skrb nad županijskim i lokalnim cestama te zemljišnim pojasom uz cestu.
Zemljišni  pojas  uz  cestu  mora  biti  čist  i  pregledan  kako  zbog sigurnosti  prometa  tako  i  zbog
sprečavanja nastajanja i širenja požara po njemu. Stoga je obvezno čišćenje zemljišnog pojasa uz
ceste od lakozapaljivih tvari, odnosno onih tvari koje bi mogle izazvati požar ili omogućiti odnosno
olakšati njegovo širenje.

Izvršitelj zadatka: Županijska uprava za ceste Osječko-baranjske županije, Općina Marijanci

i) Na svim objektima na kojima postoje plinske instalacije obvezno je redovito ispitivati njihovu
ispravnosti sukladno važećim propisima.

Izvršitelj zadatka: Općina Marijanci, pravne i fizičke osobe koje su vlasnici objekata s plinskim
instalacijama

j) Proračunom Općine Marijanci planirati financijska sredstva za provedbu sljedećih aktivnosti u
požarnoj  sezoni  2020.  godine:  izraditi  Plan  motrenja,  čuvanja  i  ophodnje  otvorenog  prostora  i
građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara u pred žetvenoj i žetvenoj
sezoni  2020.  godine  na  području  Općine  Marijanci,  pokriće  troškova  priprave  i  otklanjanja
nedostataka  na  vozilima,  opremi  prije  početka  protupožarne  sezone,  pokriće  troškova  nužne
sanacije  oštećenih  vatrogasnih  vozila  i  opreme  nakon  završetka  protupožarne  sezone,  pokriće
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troškova vatrogasnih intervencije i pripravnost po nalogu vatrogasnog zapovjednika.

Izvršitelj zadatka: Općina Marijanci

k) Pravne  osobe  koje  temeljem  posebnih  propisa  gospodare  i  upravljaju  šumama  i  šumskim
zemljištima dužne su ažurirati popis šuma po stupnjevima opasnosti od šumskog požara, dok je
Općina  Marijanci  na  čijem  se  području  nalaze  šume  i  šumska  zemljišta  koja  su  u  vlasništvu
šumoposjednika, dužna sastaviti popis šuma po stupnjevima opasnosti od šumskog požara, a sve
sukladno  Mjerilima  za  procjenu  opasnosti  od  šumskog  požara,  koja  su  tiskana  u  Prilogu  1.
Pravilnika o zaštiti  šuma od požara („Narodne novine“ broj  33/14.).  Popis obuhvaća pregledne
zemljovide površine šuma svrstanih u stupnjeve opasnosti od šumskog požara.

Izvršitelj  zadatka: pravne  osobe  koje  gospodare  i  upravljaju  šumama  i  šumskim  zemljištima,
Općina Marijanci

III.

Ovaj provedbeni plan stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „ Službenom glasniku“
Općine Marijanci.

KLASA: 214-04/20-01/01
URBROJ: 2115/02-01-20-11
Marijanci, 14. srpanj 2020. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
     DANKO ŠARGAČ
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