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       REPUBLIKA HRVATSKA    
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
          OPĆINA MARIJANCI
            OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br.
33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  150/11,  144/12,  19/13 – pročišćeni  tekst,  137/15,
123/17) te članka 31. Statuta Općine Marijanci ("Službeni glasnik" Općine Marijanci broj 01/2018),
Općinsko vijeće Općine Marijanci na 21. sjednici održanoj 21. studenog 2019. godine donosi

ODLUKU
o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima

i korisnicima socijalne pomoći

PREDMET ODLUKE
Članak 1.

Donosi se Odluka o isplati prigodnog božićnog dara (božićnice) umirovljenicima te korisnicima 
zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb s područja Općine Marijanci.

UVJETI ZA ISPLATU BOŽIĆNICE
Članak 2.

Božićnica se isplaćuje pod uvjetom da stjecatelji prava imaju prijavljeno prebivalište na području 
Općine Marijanci, da su u invalidskoj ili starosnoj mirovini te da im iznos mirovine ne prelazi 
2.500,00 kn, odnosno da su korisnici minimalne zajamčene naknade Centra za socijalnu skrb.

IZNOS BOŽIĆNICE
Članak 3.

Božićnica se isplaćuje u novcu, u sljedećim iznosima:
- 250,00 kn isplaćuje se umirovljenicima s mirovinama manjom od 1.000,00 kn
- 200,00 kn isplaćuje se umirovljenicima s mirovinama koje iznose 1.000,01 kn  – 

1.500,00 kn
- 150,00 kn isplaćuje se umirovljenicima s mirovinama koje iznose 1.500,01 kn – 

2.000,00 kn
- 100,00 kn isplaćuje se umirovljenicima s mirovinama koje iznose 2.000,01 kn – 

2.500,00 kn
- 250,00 kn isplaćuje se korisnicima zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu 

skrb 

OSIGURANJE FINANCIJSKIH SREDSTAVA 
Članak 4.

Financijska sredstva za isplatu božićnica osigurana su u Proračunu Općine Marijanci za 2019. 
NAČIN ISPLATE

Članak 5.
Božićnica će se isplaćivati od 01. prosinca 2019. godine u gotovini u Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Marijanci.

PODNOŠENJE ZAMOLBE ZA ISPLATU
Članak 7.
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Korisnici koji udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na isplatu božićnice, trebaju podnijeti 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marijanci sljedeće:

- odrezak od posljednje mirovine 
- kopija važeće osobne iskaznice
- rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb o ostvarenom pravu na minimalnu 

zajamčenu naknadu

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Članak 8.

Umirovljenici koji žele ostvariti pravo na isplatu božićnice, trebaju dati privolu Općini Marijanci za
obradu osobnih podataka jer bez takve privole Općina ne smije obrađivati osobne podatke i isplata 
nije moguća.
Osobni podaci umirovljenika prikupljaju se u svrhu isplate božićnice, te se u druge svrhe neće 
koristiti.
Općina Marijanci kao voditelj obrade osobnih podataka jamči tajnost prikupljenih osobnih 
podataka.
Općina Marijanci jamči da prikupljene osobne podatke neće koristiti u druge svrhe niti ih 
neosnovano davati na korištenje ili uvid trećim osobama.
Osobni podaci umirovljenika prikupljeni radi isplate uskrsnica mogu se davati na uvid jedino 
Poreznoj upravi i Državnom uredu za reviziju te drugim državnim tijelima koja su zakonom 
ovlaštena za nadzor poslovanja Općine Marijanci.
Nakon obrade osobnih podataka, svi prilozi uz zamolbu se uništavaju na način predviđen za 
povjerljive podatke.

ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u "Službenom glasniku" Općine 
Marijanci.
KLASA: 551-01/19-01/01
URBROJ: 2115/02-01-19-16
Marijanci, 21. studeni 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 21. sjednici održanoj 21. studenog 2019. godine 
donosi:

Z A K LJ U Č A K
o nadopuni godišnjeg plana i programa rada

Dječjeg vrtića "Pinokio"
za pedagošku godinu 2019./2020.

Članak 1.

Sukladno Odluci o usvajanju godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića "Pinokio" Donji 
Miholjac za pedagošku godinu 2019./2020. (KLASA: 601-02/19-08/03, URBROJ: 2115/11-03-19-
43) od 11. listopada 2019. godine donosi se ovaj Zaključak o nadopuni predmetnog plana i 
programa sa sljedećim:

• U suradnji sa Gradom Donjim Miholjcem i Općinom Marijanci raditi na pronalaženju 
rješenja pravnog statusa Općine Marijanci kao suvlasnika Dječjeg vrtića "Pinokio" Donji 
Miholjac.

• U suradnji sa Općinom Marijanci raditi na osmišljavanju, pripremi i planiranju rada Dječjeg 
vrtića "Pinokio" na području Općine Marijanci za pedagošku godinu 2020./2021. koja bi 
obuhvatila rad područnih vrtića na dvije lokacije:

1. Marijanci – mogućnost desetosatnog programa u dva odjeljenja i jaslicama
2. Črnkovci – jedno odjeljenje u programu poludnevnog boravka

Članak 2.

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

KLASA: 601-01/19-01/01
URBROJ: 2115/02-01-19-10
Marijanci, 21. studeni 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 Mariajnci na 21. sjednici održanoj 21. studenog 2019. godine, donosi

I. IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH

NA PODRUČJU OPĆINE MARIJANCI
I.

Odlomak 3. KORISNICI PROGRAMA, mijenja se i sada glasi

2.1. KORISNICI PROGRAMA

Mladima u smislu ovog programa, smatra se
- podnositelj zahtjeva koji je samac, te je isti jedini vlasnik nekretnine koja je predmet zahtjeva,  
pod uvjetom da nije navršio 40 godina života u trenutku prijave na javni poziv, te da rješava svoje 
stambeno pitanje po prvi puta.

- podnositelj zahtjeva koji je u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici, te je isti jedini vlasnik     
nekretnine koja je predmet zahtjeva, pod uvjetom da podnositelj zahtjeva nije navršio 40 godina 
života u trenutku prijave na javni poziv, te da oboje rješavaju svoje stambeno pitanje po prvi puta.

- podnositelj zahtjeva koji je u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici, te je isti suvlasnik na 
nekretnini koja je predmet zahtjeva u jednakim suvlasničkim udjelima zajedno sa svojim bračnim 
drugom , pod uvjetom da podnositelj zahtjeva nije navršio 40 godina života u trenutku prijave na 
javni poziv, te da oboje rješavaju svoje stambeno pitanje po prvi puta uz suglasnost suvlasnika da je 
isti upoznat sa podnošenjem prijave na javni poziv za korištenje programa.

Korisnik mjere je fizička osoba koja je ostvarila financijsku pomoć/subvenciju po nekoj od mjera iz
ovog Programa.

II.
U cjelokupnom tekstu Programa iza riječi „prebivalište” dodaju se riječi „i boravište”

III.
Ove I. Izmjene i dopune Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na 
području Općine Marijanci stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom 
glasniku” Općine Marijanci.

KLASA: 550-03/19-01/01
URBROJ: 2115/02-01-19-09
Marijanci, 21. studenog 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ
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