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               REPUBLIKA HRVATSKA
       OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
                 OPĆINA MARIJANCI
                         OPĆINSKI NAČELNIK

Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), članka 54. Statuta 
Općine Marijanci („Službeni glasnik Općine Marijanci“ br. 01/2018) te članka 32. Uredbe o 
klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 
74/10 i 125/14), Općinski načelnik Općine Marijanci, dana 21. listopada 2020. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA
O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

OPĆINE MARIJANCI

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marijanci ("Službeni glasnik" 
Općine Marijanci br. 12/2018), odnosno u njegovom sastavnom dijelu kojeg čini Sistematizacija radnih
mjesta, mijenja se Redni broj: 4 sistematizacije i sada glasi:

"OSNOVNI PODATCI O RADNOM MJESTU:
Kategorija: III
Podkategorija: Viši referent
Klasifikacijski rang: 10
Naziv: VIŠI REFERENT ZA FINANCIJE, PRORAČUN I OBRAČUN PLAĆA
Stručno znanje:
- sveučilišni prvostupnik ekonomije – financijskog smjera, ili viša stručna sprema prema ranijem
  sustavu školovanja
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- aktivno znanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računalu
Broj izvršitelja: 1
OPIS POSLOVA
Poslovi radnog mjesta u %
- obavlja poslove planiranja proračuna i praćenja ostvarenja proračuna; 30%
- izrađuje i nadležnim tijelima dostavlja proračunske i knjigovodstvene izvještaje; 10%
- brine o naplati općinskih prihoda i poduzima mjere naplate; 10%
- obračunava i isplaćuje plaće zaposlenicima i druge naknade; 10%
- odgovara za zakonito, pravilno i pravovremeno obavljanje poslova iz svoga djelokruga; 10%
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- prima stranke i u okviru svojih ovlasti i nadležnosti daje određena tumačenja i obrazloženja; 10%
- obavlja i ostale poslove prema nalogu pročelnika; 20%"

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu danom donošenja a bit će objavljene u "Službenom 
glasniku" Općine Marijanci.

KLASA: 023-01/20-01/01
URBROJ: 2115/02-01-20-01
Marijanci, 20. listopad 2020. godine

NAČELNIK OPĆINE MARIJANCI
DARKO DORKIĆ
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           REPUBLIKA HRVATSKA
     OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
                 OPĆINA MARIJANCI
                   OPĆINSKO VIJEĆE 
                                                                                                     
Na temelju članka 108. i 109. Zakon 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 27. sjednici održanoj dana 28. listopada 2020. donosi:

POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
Općine Marijanci za 2020. godinu

DONOŠENJE PRORAČUNA

Proračun Općine Marijanci za 2020. godinu je donesen na 22. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 
17. 12. 2019. godine i objavljen je u "Službenom glasniku" Općine Marijanci br. 14 od 17.12.2019. 
godine.
Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Marijanci donešene su dana 16. 03.2020. godine  na 23. 
sjednici Općinskog vijeća ("Službeni glasnik" Općine Marijanci br. 2/2020)

I. OPĆI DIO

                                                       Članak 1.

Polugodišnji obračun Proračuna općine Marijanci za razdoblje od 01.01. – 30.06. 2020. godinu (u 
daljnjem tekstu : Proračun) sastoji se od :

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 
___________________________________________________________________________

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

4



PRIHODI POSLOVANJA                     20.897.000,00                       11.312.891,21    54,14%
___________________________________________________________________________

PRIHODI OD PRODAJE 
NEFINANCIJSKE IMOVINE                    525.000,00                           17.762,17       3,38%

RASHODI POSLOVANJA                      5.950.930,00                        2.337.691,33     39,28%
___________________________________________________________________________

RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE                  22.722.500,00                      9.730.929,78    42,83% 
___________________________________________________________________________

RAZLIKA – MANJAK                            -7.251.430,00                         -737.967,73
___________________________________________________________________________

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

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA                    2.235.430,00 
___________________________________________________________________________

     C. MANJAK SREDSTAVA IZ PREDHODNIH GODINA
___________________________________________________________________________

MANJAK PRIHODA IZ 
PRETHODNIH GODINA                                                                                         0,00
___________________________________________________________________________

D.RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJE
___________________________________________________________________________

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE 
I ZADUŽIVANJA                                                                                         5.400.000,00                          
___________________________________________________________________________

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU 
I OTPLATU ZAJMOVA                                     394.000,00                197.125,86        50,03%
__________________________ _________________________________________________

NETO ZADUŽIVANJE/              
FINANCIRANJE                                               5.060.000,00                           0,00                                   
___________________________________________________________________________
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E. VIŠAK/MANJAK PRIHODA I RASHODA IZ TEKUĆE GODINE + RASPOLOŽIVA 
SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA – MANJAK SREDSTAVA IZ PREDHODNIH 
GODINA + NETO ZADUŽENJA
___________________________________________________________________________

VIŠAK PRIHODA   30.06.2020                                                           1.300.336,41       
___________________________________________________________________________

                                                                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 20.897.000,00 kn ostvareni su u iznosu od  
11.312.891,21 kn ili u postocima 54,14 %.
Najveće odstupanje ostvarenje u odnosu na plan je kod prihoda od  kapitalnih potpora koji je ostvare  
88 % u odnosu na godišnji plan.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7)

Planirani  prihodi od prodaje dugotrajne imovine na razredu 7 su iznosili 525.000,00 kn , a ostvareni su
u iznosu od 17.762,17 kn ili u postocima 3,38%. 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 5.940.930,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 
2.337.691,33 kn ili u postocima 39,28%.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)
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Planirani rashodi za nabavku dugotrajne imovine iznosili su 22.722.500,00 kn, dok su ostvareni u 
iznosu od 9.730.929,78 kn ili u postocima 42,83 %. Realizacija ovih izdataka je uglavnom u okvirima 
planiranih.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova (razred 5 )

Planirani izdaci za otplatu zajmova su iznosili 394.000,00 kn, a ostvarenu su u iznosu od 197.128,86 kn
što u postocima iznosi 50,03%.

- Detaljnija analiza ostvarenih rashoda bit će prikazana u posebnom dijelu -          

* tablice izvršenja plana se nalaze na kraju dokumenta Opći dio proračuna izvršenje plana
računa  prihoda i računa rashoda za 2020 god.*

                                                            Članak 3.

Ostvareni financijski rezultat u 2020. godini

1. Višak prihoda poslovanja nad rashodima poslovanja ostvaren sa 30.06.2020. godine iznosi 
8.975.199,88 kn.

2. Manjak prihoda od nefinancijske imovine ostvaren je u 2020. u iznosu od 9.713.167,61,00 kn. 
3. Manjak prihoda od   financijske imovine ostvaren 2020. iznosio je 197.125,86 kn
 

Za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine i manjka prihoda o financijske imovine  u 
iznosu od 935.093,59 kn,korišten je višak prihoda poslovanja u iznosu od 8.975.199,88, kao i 
višak prihoda iz prethodne godine koji je iznosio 2.235.430,00 kn

Višak prihoda   ostvaren na dan 30.06.2020 godine iznosi 1.300.336,41 kn.

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
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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                      996.000,00              380.043,65       38,16%    

 

GLAVA 02 URED NAČELNIKA                     2.334.000,00            879.362,75      37,67%

GLAVA 03 JEDINSTVENI
                     UPRAVNI ODJEL                     25.837.430,00        11.006.340,57        42,60%
 

           Ukupno  rashodi za 2020.                    29.067.430,00        12.265.746,97       42,20%

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 2020

*tablice se nalaze na kraju dokumenta *

Klasa: 400-04/20-01/01
Ur.broj: 2115/02-01-20-14
Marijanci, 28. listopad 2020. 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. 01/18) 
Općinsko vijeće Općine Marijanci na svojoj 27. sjednici održanoj 28 listopada 2020. godine donosi 

IZMJENU I DOPUNU O D L U K E
o imenovanju Povjerenstva za dodjelu pomoći za studiranje

i dodjelu pomoći za podmirenje troškova stanovanja učenika srednjih škola
sa područja Općine Marijanci

Članak 1.

U Odluci o imenovanju Povjerenstva za dodjelu pomoći za studiranje i dodjelu pomoći za podmirenje 
troškova stanovanja učenika srednjih škola sa područja Općine Marijanci („Službeni glasnik" Općine 
Marijanc br. 01/2018) članak 2. mijenja se i sada glasi:

"Članak 2.

Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo u sljedećem sastavu:

1. ANA MUŽAR – predsjednik   
2. SANDRA ORŠIKIĆ-STANKOVIĆ – član 
3. MARKO MAJDENIĆ– član

Članak 3.

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

KLASA: 604-01/20-01/01
URBROJ: 2115/02-01/20-18
Marijanci, 28. listopad 2020. godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA OPĆINE MARIJANCI
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 27. sjednici održanoj dana 28. listopada 2020. godine 
donosi:

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

financiranju troškova odvoza animalnog otpada
2020. godine

Članak 1.

U razdoblju 01. studeni 2020. godine do 28. veljače 2021. 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 2020. godinu a preostali dio planirat će se Proračunom Općine 
Marijanci za 2021. godinu.

Članak 5.

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

KLASA: 520-01/20-01/01
URBROJ: 2115/02-01-20-16
Marijanci, 28. listopad 2020. godine

PREDSJEDNIK OPĆINKSOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ
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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 i
98/19) te članka 31. Statuta Općine Marijanci ("Službeni glasnik" Općine Marijanci broj 01/2018),
Općinsko vijeće Općine Marijanci na 27. sjednici održanoj 28.  listopada 2020. 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 2020. godinu. 
NAČIN ISPLATE

Članak 5.
Božićnica će se isplaćivati od 01. prosinca 2020. 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: 551-01/20-01/01
URBROJ: 2115/02-01-20-21
Marijanci, 28. listopad 2020. 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  27.  sjednici  održanoj  28.  listopada  2020.  godine
donosi:

ODLUKU
o produljenju važenja Lokalne razvojne strategije Općine Marijanci

2015. - 2020. godine

Članak 1.

Produljuje se važenje Lokalne razvojne strategije Općine Marijanci 2015. - 2020. godine ("Službeni
glasnik"  Općine  Marijanci  br.  04/16)  na  razdoblje  od  jedne  godine,  odnosno  najdulje  do  31.
prosinca 2021. godine.

Članak 2.

Ova Odluka donosi  se  s  obzirom na  specifične  okolnosti  koje  su zadesile  Republiku Hrvatsku
početkom 2020. godine i odgodile donošenje Nacionalne razvojne strategije i srednjoročnog akta
strateškog planiranja, kojima se definira nacionalna politika regionalnog razvoja, a slijedom Odluke
o produljenju važenja Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije do 2020. godine,
KLASA: 302-02/20-01/21, URBROJ: 2158/1-01-01-20-5, od 2. lipnja 2020. godine ("Županijski
glasnik" broj 5/20).

Članak 3.

Općinsko vijeće Općine Marijanci utvrđuje da SWOT analiza, iz koje slijede vizija i strateški ciljevi
te prioriteti i  mjere kao bitni dijelovi Strategije razvoja Općine Marijanci 2015. - 2020. godine,
ostaje nepromijenjena i za razdoblje iz članka 1. ove Odluke na koje se važenje iste produljuje.

Članak 4.

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

KLASA: 302-01/20-01/01
URBROJ: 2115/02-01-20-03
Marijanci, 28. listopad 2020. 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.
Osječko-baranjske  županije,  te  temeljem članka  31.  Statuta  Općine  Marijanci  („Službeni  glasnik“
Općine Marijanci br. 01/18), Općinsko vijeće Općine Marijanci na svojoj 27. sjednici održanoj dana 28.
listopada 2020. godine donosi 

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

„Izgradnja dječjeg vrtića Črnkovci"

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasnost za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja dječjeg vrtića 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 7.4. „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.
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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.

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

KLASA: 361-02/20-01/01
URBROJ: 2115/02-01-20-01
Marijanci, 28. listopad 2020. 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 27. sjednici održanoj 28. listopada 2020. godine 
donosi:

PROGRAM
ZIMSKOG ODRŽAVANJA LOKALNIH

PROMETNICA NA PODRUČJU OPĆINE MARIJANCI
2020. GODINE

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

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.

16



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 2020./2021. godine, s početkom 
primjene od 15.11.2020. pa do 15.03.2021. godine.

VII

Program zimskog održavanja lokalnih cesta na području općine Marijanci stupa na snagu danom 
objave u "Službenom glasniku" Općine Marijanci.

KLASA: 363-01/20-01/01
URBROJ: 2115/02-01-20-03
Marijanci, 28. listopad 2020. godine

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

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ
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         REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
           OPĆINA MARIJANCI
           OPĆINSKI NAČELNIK

Sukladno članku 57. stavak 3. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15), 
ovim putem podnosim sljedeće:

I Z V J E Š Ć E
O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

OPĆINE MARIJANCI
ZA RAZDOBLJE 01.12.2019. - 30.09.2020. GODINE

Ovim putem podnosim sljedeća izvješća o utrošku sredstava sa Proračunske stavke Glava 02 – 
URED NAČELNIKA, Program 1014 – PRORAČUNSKA ZALIHA: 

Za razdoblje 01. prosinac – 31. prosinac 2019. godine:

RED.
BR.

KORISNIK
DATUM

DONOŠENJA
RJEŠENJA

NAMJENA ODOBRENI
IZNOS (kn)

1.
HUMANITARNA

UDRUGA
“DOBRO SRCE”

SLAVONSKI BROD
11.12.2019.

Financijska potpora za
kupnju umjetničke slike u

svrhu donacije
siromašnima.

3.000,00

UKUPNO UTROŠENO PO OVOM IZVJEŠĆU 3.000,00

Saldo na poziciji PRORAČUNSKA ZALIHA sa datumom 31. prosinac 2019. godine iznosi 
6.257,50 kuna, te se ista sredstva prenose u iduću proračunsku godinu.

Za razdoblje 01. siječanj – 30. rujan 2020. godine:

RED.
BR.

KORISNIK
DATUM

DONOŠENJA
RJEŠENJA

NAMJENA ODOBRENI
IZNOS (kn)

1.
LOVAČKA UDRUGA

“FAZAN” PODRAVSKI
PODGAJCI 07.01.2020.

Financijska potpora za
izgradnju novih prostorija

lovačkog doma. 5.000,00

2. KBC OSIJEK, KLINIKA
ZA PSIHIJATRIJU 07.01.2020.

Financijska potpora za
nabavku uređaja –

NEUROfeedback i za 5.000,00

18



uređenje pročelja zgrade
klinike.

3. DAHNA JANTOŠ,
dr.med. 30.07.2020.

Financiranje obeštećenja
materijalne štete na

osobnom automobilu
nastale nehotičnom

krivnjom komunalnog
djelatnika Općine

Marijanci

1.500,00

UKUPNO UTROŠENO PO OVOM IZVJEŠĆU 11.500,00

Saldo na poziciji PRORAČUNSKA ZALIHA sa datumom 30. rujan 2020. godine iznosi 18.500,00 
kuna.

KLASA: 022-01/20-01/01
URBROJ: 2115/02-01-20-15
Marijanci, 28. listopad 2020. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
DARKO DORKIĆ
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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 27. sjednici održanoj 28. listopada 2020. godine 
donosi:

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

Općine Marijanci za razdoblje
01. prosinac 2019. – 30. rujan 2020. 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. prosinac 
2019. godine - 30. rujan 2020. godine (KLASA: 022-01/20-01/01, URBROJ: 2115/02-01-20-15) od
28. listopada 2020. godine.

Članak 2.

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

KLASA: 022-01/20-01/01
URBROJ: 2115/02-01-20-16
Marijanci, 28. listopad 2020. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ
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                  REPUBLIKA HRVATSKA
        OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
                  OPĆINA MARIJANCI
               JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
          
       

IZVJEŠĆE 

 o poduzetim mjerama radi naplate potraživanja Općine Marijanci

15.  rujna  2020.  godine  službenici  Jedinstvenog  upravnog  odjela  Općine  Marijanci  započinju  sa
pripremnim  radnjama  radi  pokretanja  postupka  sveobuhvatne  naplate  potraživanja.  Odlukom
pročelnika JUO Općine Marijanci postupkom prisilne naplate potraživanja obuhvatit će se sve fizičke i
pravne osobe prema kojima dospjelo potraživanje općine iznosi više od 200,00 kuna.

Nakon priprema, pregleda i kontrole salda potraživanja poduzima se sljedeće:

VI. 25.  -  30.  rujna  2020.  poslane  su  opomene  pred  ovrhu  na  ime  dugovanja  za  neplaćenu
komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda. Opomene su poslane za 143 fizičke osobe
i 28 pravnih osoba. Ukupni dug po poslanim opomenama za fizičke osobe iznosi 225.105,82
kune  dok  za  pravne  osobe  iznosi  522.480,42  kune.  Ukupno  naplaćeno  potraživanje  po
poslanim opomenama do dana sastavljanja ovog izvješća je 10.490,30 kuna za fizičke osobe
i 110.046,46 kuna za pravne osobe. Sklopljena su 3 Upravna ugovora o obročnoj otplati
duga u ukupnom iznosu 11.710,00 kuna.

VII. 14. listopada 2020. poslana je 1 opomena pred ovrhu na ime potraživanja za najam poslovog
prostora u iznosu 12.222,59 kuna.

VIII. 16.  listopada  2020.  poslane  su  opomene  pred  ovrhu  na  ime  dugovanja  za  neplaćeni
komunalni  doprinos.  Opomene  su  poslane  za  3  obveznika,  a  ukupni  dug  po  poslanim
opomenama  iznosi  10.684,09  kuna.  Ukupno  naplaćeno  potraživanje  po  poslanim
opomenama do dana sastavljanja ovog izvješća je 0,00 kuna.

IX. 16. -  19.  listopada 2020. poslane su opomene pred ovrhu na ime dugovanja na zakup i
prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH. 2 opomene su poslane za dugove na ime
dospjelih  potraživanja za  prodaju pljoprivrednog zemljišta  u  ukupnom iznosu 26.310,81
kuna,  te  je  5  opomena  poslano  za  dugove  na  ime  dospjelih  potraživanja  za  zakup
poljoprivrednog  zemljišta  u  ukupnom  iznosu  453.863,21  kuna.  Ukupno  naplaćeno
potraživanje po poslanim opomenama do dana sastavljanja ovog izvješća je 0,00 kuna.

KLASA: 080-02/20-01/01
URBROJ: 2115/02-01-20-02
U Marijancima, 23. listopad 2020. godine

PROČELNIK JUO
Ivan Pandurić, mag.oec
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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 27. sjednici održanoj 28. listopada 2020. godine 
donosi:

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća pročelnika JUO Općine Marijanci

Članak 1.

Prihvaća se izvješće pročlenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marijanci o poduzetim 
mjerama radi naplate potraživanja Općine Marijanci od 23. listopada 2020. godine (KLASA: 080-
02/20-01/01, URBROJ: 2115/02-01-20-02).

Članak 2.

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

KLASA: 080-02/20-01/01
URBROJ: 2115/02-01-20-03
Marijanci, 28. listopad 2020. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ
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        REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
           OPĆINA MARIJANCI
         OPĆINSKI NAČELNIK

               POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA RAZDOBLJE
                                     OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.

      U cilju osiguranja funkcioniranja i nesmetanog rada Općine Marijanci u razdoblju od 
01.01.2020. do 30.06.2020. provodim niz aktivnosti u skladu sa obvezama definiranim u
Statutu Općine Marijanci od kojih u ovom izvješću izdvajam sljedeće:

- upravljam sa raspoloživim sredstvima na žiro računu kako bi ista bila utrošena 
sukladno usvojenom planu prihoda i rashoda proračuna za 2020. godinu kao i 
usvojenom I.  izmjenom i dopunom proračuna za 2020. godinu.
- u svom redovnom radu sudjelujem u pripremi i potpisujem niz akata, isto tako 
pripremam materijale za sjednice vijeća i sudjelujem u radu na 23. sjednici općinskog 
vijeća na kojoj je usvojen godišnji obračun proračuna Općine Marijanci za 2019. godinu 
kao i I. izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu.
- radim na pripremi sporazuma sa HEP-om d.d. o suradnji na razvoju projekta sunčane 
elektrane koji na 23. sjednici prezentiram vijeću
- odrađeni javni pozivi;
1) za dodjelu pomoći pri studiranju, potpisani ugovori i u potpunosti isplaćena 
ugovorena sredstva
2) za dodjelu pomoći za podmirenje troškova stanovanja srednjoškolaca, potpisani 
ugovori i u potpunosti isplaćena ugovorena sredstva
3) za sufinanciranje provedbe aktivnosti školskih ustanova na području Općine 
Marijanci u 2020. godini.
4) za sufinanciranje provedbe aktivnosti vjerskih zajednica sa područja Općine 
Marijanci u 2020. godini
- iako sa odgodom, što znači nakon Uskrsa, uspjeli smo organizirati isplatu Uskrsnica za
umirovljenike
- U 3. mjesecu započinje niz aktivnosti zajedno sa stožerom CZ Općine Marijanci oko 
pandemije koronavirusa i traju do kraja ovog izvještajnog razdoblja
- u 6. mjesecu potpisujem ugovor sa ministrom regionalnog razvoja i fondova EU o  
sufinanciranju II. faze projekta biciklističke staze sa javnom rasvjetom Bočkinci- 
Črnkovci u ukupnom iznosu od 400.000,00 kn. Na istom sastanku OBŽ potpisuje 
sporazum o sufinanciranju nastavno športske dvorane u iznosu od 500.000,00 kn što 
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znači da su za razvojne projekate Općine Marijanci iz min. regionalnog razvoja i 
fondova EU za 2020. osigurana ukupno 900.000,00 kn 
- u navedenom periodu provodim niz svakodnevnih aktivnosti u praćenju provedbe i 
realizacije značajnih projekata koji se sufinanciraju sredstvima EU:
              - izgradnja reciklažnog dvorišta
              - rekonstrukcija i dogradnja garaža dvd-a Marijanci
              - rekonstrukcija vatrogasnog i dogradnja društvenog doma Črnkovci
              - rekonstrukcija objekta dječjeg vrtića Marijanci
- provodimo nekoliko aktivnosti na zajedničkom projektu "JASNO I ČISTO" koji 
provodimo sa gradom Belišćem
- sudjelujem u aktivnostima koje provodimo zajednički sa OBŽ
- sudjelujem u radu udruge općina kao i LAG-a 
I naravno stalna komunikacija i suradnja sa udrugama u provođenju njihovih aktivnosti, 
kao i stalna komunikacija sa mještanima.

U Marijancima, 28. listopada 2020. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
DARKO DORKIĆ
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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 27. sjednici održanoj 28. listopada 2020. godine 
donosi:

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

Članak 1.

Prihvaća se izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2020. 
godine.

Članak 2.

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

KLASA: 022-01/20-01/01
URBROJ: 2115/02-01-20-14
Marijanci, 28. listopad 2020. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ
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