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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 39. stavak 2. i članak 43. Zakon o proračunu ("Narodne novine" RH
87/08,136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Marijanci ( "Službeni glasnik" Općine Marijanci
br. 01/2018 ), Općinsko vijeće na 16. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2019. na prijedlog načelnika
Općine Marijanci donosi:
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
OPĆINE MARIJANCI
ZA 2019. GODINU
I.

OPĆI DIO
Članak 1.

Proračun Općine Marijanci za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu donesen je na 15.
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 14. prosinca 2018. godine (u daljnjem tekstu : Proračun).
Izmjene i dopune se donose radi utvrđivanje i rasporeda viška prihoda iz prethodne godine a sastoje
se od :
OPĆEG I POSEBNOG DIJELA
I OPĆI DIO se sastoji od:
1. NASLOVNICE
2. RAČUNA PRIHODA
3. RAČUN RASHODA
4. RAČUN FINANCIRANJA
5. PLANA PRIHODIMA PO IZVORIMA
6. PLANA RASHODA PO IZVORIMA
II POSEBNI DIO se satoji od:
1. RASHODI I IZDACI PO PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA ( sažetog dijela)
A.

RAČUNA PRIHODA I RASHODA
OPIS
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Planirano za
2019. godinu

Poveć/smanje.

Novi plan 2019

1.
2.

PRIHODI
POSLOVANJA
PRIHODI OD PROD.
NEFINANC. IMOV
UKUPNO
RASHODI POSLOVANJA

3.
4.

21.708.000,00

403.549,00

22,111.549,00

586.600,00
22.294.600,00
4.554.600,00

403.549,00
380.000,00

586.60,00
22.698.149,00
4.944.600,00

590.000,00

17.940.000,00

21.914.600,00

970.000,00

22.884.600,00

380.000,00

-566.451,00

- 186.451,00

Poveć/smanje.

Novi plan 2019

5. RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 17.360.000,00
6. UKUPNI RASHODI
7. RAZLIKA + / -

B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA
O P I S

Planirano za
2019. godinu

1. PRIMICI OD FINANCIJ.
IMOVINE I
ZADUŽIVANJA
0,00
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU
IMOVINU I OTPLATE
ZAJMOVA
380.000,00
3. NETO FINANCIRANJE
-380.000,00
C. VIŠAK / MANJAK PRIHODA
O P I S
1. UKUPNI PRIHODI
I PRIMICI
2. UKUPNI
RASHODI
3. VIŠAK/MANJAK

0,00

0,00

0,00

-

380.000,00
-380.000,00

566.451,00

566.451,00

Planirano za
2019. godinu

Poveć/smanje.

Novi plan 2019

22.294.600,00

970.000,00

23.264.600,00

22.294.600,00

970.000,00

23.264.600,00

0,00

0,00

0,00

Članak 2.
Prihodi i rashodi proračuna Općine Marijanci za 2019. godinu iskazani su u računu prihoda i računu
rashoda , te realizacije prihoda i rashoda prema izvorima prihoda i izvorima financiranje u
tabelama:
RAČUN PRIHODA
3

RAČUN RASHODA
REALIZACIJA PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA – PRIHODI
REALIZACIJA PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA – RASHODI
*tabele u privitku*
Članak 3.
Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i
rashoda i Računu financiranja u Proračunu općine Marijanci za 2019. godinu i projekcijama za
2020. i 2021.godinu koji se nalaze u privitku ove Odluke.
Članak 4.
Rashodi poslovanja i rashodi za nabavku nefinancijske imovine u Proračunu za 2019.godinu u
ukupnom iznosu od 22.884.600,00 kn raspoređuju se po glavama, programima i aktivnostima u
posebnom dijelu proračuna. Rashodi za financijsku imovinu u iznosu od 380.000,00 kn također su
iskazani u posebnom dijelu proračuna.
*tabele u privitku*
Članak 5.
Ovaj Proračun stupa na snagu 01.01.2019. godine i bit će objavljen u Službenom glasniku Općine
Marijanci.
Klasa: 400-04/19-01/01
Urbroj: 2115/02-01-19-01
U Marijancima, 11. ožujka 2019. godine.

Predsjednik općinskog vijeća:
Danko Šargač

4

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" RH
br. 94/13 i 73/17 u daljnjem tekstu ZOGO), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom
("Narodne novine" RH br. 50/17 u daljnjem tekstu Uredba) te članka 31. Statuta Općine Marijanci ("Službeni
glasnik" Općine Marijanci br. 01/2018). Općinsko vijeće Općine Marijanci na 11. sjednici održanoj 11.
ožujka 2019. godine donese
IZ MJ E N U I D O PU N U
ODLUKE
o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
na području Općine Marijanci

Članak 1.
U članku 3. stavak 1. Odluke mijenja se i sada glasi:
" Miješani komunalni otpad prikuplja se u spremnicima za miješani komunalni otpad.
Tipizirani/standardizirani spremnici za prikupljanje miješanog komunalnog otpada su plastični ili metalni
spremnici volumena 80 litara, 120 litara, 240 litara, 1.100 litara, 5 m³ i 7 m³. Vreća sa logotipom
koncesionara se smatra spremnikom."
Članak 2.
U članku 3. iza stavka 1. Odluke dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
"Plastični ili metalni spremnik volumena 80 litara mogu koristiti samo i isključivo korisnici javne usluge koji
su prema utvrđenom kriteriju koncesionara svrstani u kategoriju staračkih i samačkih domaćinstava."
Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. postaju novi stavci 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11.
Članak 3.
U članku 31. stavak 1. Odluke mijenja se i sada glasi:
"Strukturu cijene obavezne minimalne usluge čine:
- troškovi nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada,
- troškovi prijevoza otpada,
- troškovi nastali radom mobilnog reciklažnog dvorišta zaprimanjem bez naknade otpada nastalog u
kućanstvu,
- troškovi prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge,

5

- troškovi vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom te drugi opravdani
troškovi."

Članak 4.
Ove Izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom
glasniku” Općine Marijanci.
Klasa: 351-01/19-01/01
Urbroj: 2115/02-01-19-03
Marijanci, 11. ožujak 2019. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br.
68/18 i 110/18) i članka 31. Statuta Općine Marijanci(„Službeni glasnik" Općine Marijanci br.
01/2018), Općinsko vijeće Općine Marijanci na svojoj 16. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2019.
godine donosi:

IZMJENE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Marijanci za 2019. godinu
Članak 1.
Ovim Programom naznačeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture na području Općine
Marijancij koji će se graditi u 2019. godini za:
- Javne površine
- Nerazvrstane ceste
- Kanalizacija
- Nogostupi
- Groblja
Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja
komunalne infrastrukture, te za nabavku oprema kao i iskaz financijskih sredstava u kunama
potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.
Članak 2.
JAVNE POVRŠINE
Građenje javnih površina
Broj 1.

OPIS
Izgradnja
pješačkih staza
u BočkinciČrnkovci
Povećanje
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GODINA
2019.

IZVOR
Kapitalne
pomoći, prihodi
i od prodaje
zemlj.

IZNOS
600.000,00
100.000,00

Višak prihoda
2018
UKUPNO:
Kapitalne pomoći
Prihodi od prod.poljop.zemljišta
Višak prihoda iz 2018 godine

700.000,00
400.000,00
200.000,00
100.000,00

SADNICE NA JAVNIM POVRŠINAMA (DRVORED)
1.
Zamjena suhih nasada
drvoreda u Marijancima 2019.
Prihodi od kom naknade
UKUPNO
Namjenski prihodi

50.000,00
50.000,00

50.000,00

NERAZVRSTANE CESTE
Građenje nerazvrstanih cesta na području općine Marijanci financirat će se iz sredstava komunalne
naknade, zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta, općih prihoda i primitaka i donacija iz drugih
proračuna.
Broj
Opis
Rok izgradnje Izvor financiranja
Iznos
kn
1. Rekonstrukcija ceste
Kunišinci
2020
Prihodi od prod zemlj.
100.000,00
smanjenje
30.000,00
UKUPNO
70.000,00
2. Nerazvrstane ceste NC-1,-2,-3,-4
Prihodi od zakupa zemlj.
300.000,00
2019
Kapitalne pomoći žup.pror.
300.000,00
Ukupno :
600.000,00
3. Rekonstrukcija ceset u
Ulici N. Tesle u Črnkovcima
SMANJENJE
30.000,00
UKUPNO
70.000,00
4. Parkiralište u Marijancima

2020

2019

Prihodi od prodaje zemlj.

Prihodi od poreza
Kapitalne pomoći žup.pror.
UKUPNO:

600.000,00
SVEUKUPNO
1.340.000,00
Namjenski prihodi
470.000,00
Kapitalne pomoći
700.000,00
Nenamjenski prihodi 170.000,00
KANALIZACIJA
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100.000,00
-

200.000,00
400.000,00

Općina Marijanci će iz namjenskih sredstava sufinancirati izgradnju kanalizacijske mreže na
području naselja koja joj pripadaju kako slijedi:
1. Sufinanciranje projektne
dokumentacije kanalizacije
2019
vlastiti prihodi
100.000,00
UKUPNO
100.000,00
Namjenski prihodi: 100.000,00
IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA
1. Izgradnja
Reciklažnog dvorišta
2019
Opći prihodi i primici
200.000,00
Smanjenje
Opći prihodi i primici
-100.000,00
Kapitalne pomoći iz drž. Pror
2.100.000,00
POVEĆANJE
Višak prihoda iz 2018.
180.000,00
UKUPNO
2.380.000,00
Nenamjenski prihod
380.000,00
Namjenski prihodi
2.100.000,00
GROBLJA
1. Uređenje i održavanje groblja
2019
Prihodi od komunalne
naknade
50.000,00
2. Kuća oproštaja u Marijancima
Dogradnja sanitarija
2019
opći prihodi i primici
100.000,00
Povećanje
Višak prihoda iz 2018.
60.000,00
UKUPNO
210.000,00
Namjenski prihodi
50.000,00 kn
Nenamjenski prihodi
160.000,00 kn
Članak 3.
Općina Marijanci izvršavat će svoje obveze gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
utvrđene ovim programom sukladno ostvarenim prihodima u 2019. godini namIjenjenih za
financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
Članak 4.
U okviru sredstava za provedbu ovog Programa dopuštena je preraspodjela utvrđenih sredstava
između pojedinih stavki rashoda i izdataka radi efikasnijeg i racionalnijeg ostvarivanja Programa i
poboljšanja stanja u pojedinim komunalnim djelatnostima, uz odobrenje načelnik Općine Marijanci
ili općinskog vijeća, a sve sukladno Odluci o izvršavanju proračuna Općine Marijanci za 2019.
godinu.
Članak 5.
Ovaj Program će se objaviti u Službenom glasniku općine Marijanci, a stupa na snagu danom 1.1.
2019. Godine.
Klasa: 400-04/19-01/01
Urbroj: 2115/02-01-19-02
Marijanci, 11. ožujak 2019. godine
Predsjednik općinskog vijeća:
Danko Šargač
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18.) i članka
31. Statuta Općine Marijanci (''Službeni glasnik" Općine Marijanci br. 01/2018), Općinsko vijeće
Općine Marijanci na 16. sjednici održanoj 11. ožujka 2019. godine, donosi

ODLUKU
o komunalnoj naknadi

D. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila i uvjeti za plaćanje komunalne naknade u Općini Marijanci, a
naročito:
II.
naselja u Općini Marijanci u kojima se naplaćuje komunalna naknada,
III.
područja zona u Općini Marijanci,
IV.
koeficijent zone za pojedine zone (Kz),
V. koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada,
VI.
rokovi plaćanja komunalne naknade,
VII. nekretnine važne za Općinu Marijanci koje se u potpunosti ili djelomično, oslobađaju
od plaćanja komunalne naknade,
VIII.
opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti
potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade
IX. izvor sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog
oslobađanja od plaćanja komunalne naknade.

II. SVRHA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 2.

Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne
infrastrukture.
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Komunalna naknada je prihod proračuna Općine Marijanci, a koristi se za:
4. financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture,
5. financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskoga, zdravstvenog i
socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske
učinkovitosti zgrada u vlasništvu Općine Marijanci, ako se time ne dovodi u pitanje
mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture i isključivo na temelju odluke
Općinskog vijeća.
III. OBVEZA PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE
Članak 3.
Komunalna naknada plaća se za:
 stambeni prostor,
 poslovni prostor,
Komunalna naknada plaća se za nekretnine iz st. 1. ovog članka koje se nalaze na području na
kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i održavanja
javne rasvjete i koje su opremljene najmanje pristupnom cestom, niskonaponskom električnom
mrežom i vodom prema mjesnim prilikama te čini sastavni dio infrastrukture Općine Marijanci.
Ruševinom zgrade smatraju se ostaci zgrade koja je zbog oštećenja ili nedostatka pojedinih dijelova
izgubila svoja svojstva zbog čega nije prikladna za uporabu sukladno svojoj namjeni a temeljem
mišljenja ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke.
Članak 4.
Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:
- danom izvršnosti uporabne dozvole odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se
koristi bez uporabne dozvole
- danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine
- danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine
- danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove.
Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze
plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za
utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade (promjena obračunske površine nekretnine ili
promjena namjene nekretnine), prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marijanci nastanak
te obveze, odnosno promjenu podataka bitnih za obračun komunalne naknade.
Pod drugim podacima bitnim za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade iz stavka 2. ovoga
članka smatra se promjena obračunske površine nekretnine ili promjena namjene nekretnine.
Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade,
promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja
komunalne naknade u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka
obveze.
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III. OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE
Članak 5.
Komunalnu naknadu plaća vlasnik, odnosno korisnik nekretnine iz članka 4. ove Odluke.
Korisnik nekretnine iz prethodnog stavka ovog članka plaća komunalnu naknadu ako:
 je na njega obveza plaćanja te naknade prenesena pisanim ugovorom
 nekretninu koristi bez pravnog osnova ili
 se ne može utvrditi vlasnik.
Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade ako je obveza plaćanja te
naknade prenesena na korisnika nekretnine pisanim ugovorom.

E. NASELJA U KOJIMA SE NAPLAĆUJE KOMUNALNA NAKNADA
Članak 6.
Komunalna naknada plaća se na cijelom području Općine Marijanci kao jedinice lokalne
samouprave, odnosno u naseljima: Marijanci, Črnkovci, Kunišinci, Čamagajevci, Bočkinci,
Brezovica i Marijanski Ivanovci.

F. PODRUČJA ZONA U OPĆINI MARIJANCI
Članak 8.
Područja zona u Općini Marijanci određuju se s obzirom na uređenost i opremljenost područja
komunalnom infrastrukturom.

Obzirom na lokaciju objekata ili građevinskog zemljišta, te stupanj opremljenosti građevinskog
zemljišta objektima i uređajima komunalne infrastrukture, u Općini Marijanci, utvrđuju se dvije
zone za plaćanje komunalne naknade.

G. KOEFICIJENT ZONE
Članak 9.
U Općini Marijanci utvrđuju se zone plaćanja komunalne naknade i koeficijenti zona (KZ) kako
slijedi:
I. ZONA – svi stambeni i poslovni objekt unutar građevinske zone: KZ-1,00
II. ZONA – svi stambeni i poslovni objekti izvan građevinske zone i stambeni objekti u
Marijanskim Ivanovcima: KZ-0,70
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H. KOEFICIJENT NAMJENE
Članak 10.
Ovisno o vrsti nekretnine i djelatnosti koja se obavlja utvrđuju se koeficijenti namjene nekretnina
(Kn) za:
R.br.

VRSTA NEKRETNINE

VISINA KOEFICJENTA
NAMJENE (Kn)

4.

stambeni prostor

1,00

5.

poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti

2,00

6.

poslovni prostor koji služi za djelatnosti koje nisu
proizvodne

5,00

Za poslovni prostor koji služi obavljanju poslovne djelatnosti, kad se poslovna djelatnost ne obavlja
više od šest mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene umanjuje se za 50%, ali ne može
biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor.
I.

PLAĆANJE KOMUNALNE NAKNADE
Članak 11.

Obveza komunalne naknade plaća se kvartalno, svaka tri mjeseca u godini i dospjeva petnaestog
dana posljednjeg mjeseca u kvartalu.

Na dospjeli iznos neplaćene komunalne naknade obveznik plaćanja komunalne naknade plaća
zateznu kamatu po stopi određenoj važećim propisima.

Članak 12.
Kontrolu naplate komunalne naknade provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Marijanci na način
i po postupku propisanom zakonom kojim se utvrđuje opći odnos između poreznih obveznika i
poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako Zakonom o
komunalnom gospodarstvu nije propisano drugačije.

VII. OSLOBAĐANJE OD OBVEZE PLAĆANJA KOMUNALNE NKNADE
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Članak 13.
-

Komunalnu naknadu ne plaćaju vlasnici, odnosno korisnici nekretnina:
jedinica lokalne samouprave,
koje se koriste za potrebe obrane, civilne zaštite i vatrogastva,
dječjih vrtića, škola, muzeja, ustanova kulture i neprofitnih organizacija,
koje se koriste za potrebe javnih športskih djelatnosti i rekreacije, osim uredskih
prostorija u kojima se obavlja poslovna djelatnost,
u kojima borave prognanici i izbjeglice,
groblja, parkova i drugih javnih površina,
koje se koriste za djelatnosti vjerskih zajednica.

U slučajevima kada vlasnici i korisnici nekretnina iz stavka 1. ovoga članka ne koriste
nekretnine u navedene svrhe i daju ih u najam, podnajam, zakup, podzakup ili na privremeno
korištenje, dužni su plaćati komunalnu naknadu.
Fizičke i pravne osobe koje unutar Poduzetničke zone Črnkovci izgrade poslovni objekt
imaju pravo na djelomično oslobođenje plaćanja obračunate komunalne naknade za isti.
Oslobođenje se određuje tako da poduzetnici plaćaju 50% od iznosa ukupno obračunate komunalne
naknade za taj objekt, za razdoblje od 2 godine od dana početka poslovanja.
Kako bi ostvarili pravo na djelomično oslobođenje od plaćanja komunalne naknade,
poduzetnici iz stavka 3. ovog članka su dužni dostaviti općini rješenje o upisu u odgovarajući
registar ili drugi akt kojima se dokazuje početak rada na području Općine Marijanci.
Članak 14.
Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade može se privremeno u pojedinačnim slučajevima
odobriti na zahtjev vlasnika, odnosno korisnika nekretnine ukoliko je:
- podnositelj zahtjeva ili član njegovog domaćinstva korisnik novčane pomoći iz sredstava
socijalne skrbi – u cijelosti
- podnositelj zahtjeva supružnik, dijete ili roditelj umrlog, zatočenog ili nestalog Hrvatskog
branitelja – u cijelosti
- invalidi za koje aktom nadležnog tijela utvrđena trajna invalidnost - prema postotku
invalidnosti
Zahtjev za oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade podnosi se Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Marijanci do 1. ožujka tekuće godine.
Zahtjevi za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade mogu se podnijeti i tijekom godine tj. u
trenutku nastajanja promjene koja utiče na obvezu plaćanja komunalne naknade, za razdoblje od
trenutka nastajanja promjene do kraja tekuće godine.
Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade temeljem zahtjeva obveznika može se odobriti i u
drugim opravdanim slučajevima, a odluku – zaključak o potpunom ili djelomičnom oslobađanju
tada donosi općinski načelnik.
Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka obveznik plaćanja dužan je priložiti uvjerenje o visini
ukupnih prihoda svih članova obiteljskog domaćinstva za prethodnu godinu i uvjerenje o
prebivalištu te presliku osobne iskaznice i rješenje ili presliku uplatnice Centra za socijalnu skrb
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Prihodom u smislu ovog članka smatra se prihod ostvaren na osnovi samostalnog i nesamostalnog
rada, mirovine i drugih prihoda prema propisima o porezu na dohodak.
Rješenje o potpunom ili djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade u tekućoj
godini donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Marijanci.

Članak 15.
Ako tijekom kalendarske godine dođe do promjene koja je od utjecaja na ostvarivanje prava na
oslobađanje od plaćanja komunalne naknade, obveznik komunalne naknade je dužan istu prijaviti u
roku od 15 dana od trenutka nastajanja.

VIII. IZVORI SREDSTAVA IZ KOJIH ĆE SE NAMIRITI IZNOS ZA SLUČAJ
POTPUNOG ILI DJELOMIČNOG OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA
KOMUNALNE NAKNADE
Članak 16.
U slučajevima oslobađanja od plaćanja komunalne naknade iz članka 15. ove Odluke, sredstva
potrebna za građenje i održavanje komunalne infrastrukture osigurat će se iz sredstava Proračuna
Općine Marijanci.
VIII. ODLUKA O ODREĐIVANJU VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE
Članak 15.
Općinsko vijeće Općine Marijanci odlukom utvrđuje vrijednost boda komunalne naknade do kraja
studenog tekuće godine koja se primjenjuje od 1. siječnja iduće godine.
Vrijednost boda komunalne naknade određuje se u kunama po m2 korisne površine stambenog
prostora u prvoj zoni Općine Marijanci, a polazište za utvrđivanje vrijednosti boda je procjena
troškova održavanja komunalne infrastrukture iz programa održavanja komunalne infrastrukture uz
uvažavanje i drugih predvidivih i raspoloživih izvora financiranja održavanja komunalne
infrastrukture.
Ako Općinsko vijeće Općine Marijanci ne odredi vrijednost boda komunalne naknade do kraja
studenog tekuće godine, za obračun komunalne naknade u slijedećoj kalendarskoj godini, vrijednost
boda se ne mijenja.
IX. OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE
Članak 16.
Komunalna naknada obračunava se po m površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja
komunalne naknade i to za:
2
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4. Stambeni, poslovni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan
Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine („Narodne novine“ broj
4/97 i 117/05)
Članak 17.
Iznos komunalne naknade po četvornom metru (m2) površine nekretnine utvrđuje se množenjem
koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalne naknade (B).
Iznos KN/m2 = B x Kz x Kn
X. RJEŠENJE O KOMUNALNOJ NAKNADI
Članak 19.
Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Marijanci u skladu s
odlukom o komunalnoj naknadi i odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade (B) u postupku
pokrenutom po službenoj dužnosti.
Rješenje o komunalnoj naknadi donosi se do 31. ožujka tekuće godine ako se odlukom općinskog
vijeća mijenja vrijednost boda komunalne naknade (B) ili drugi podatak bitan za njezin izračun u
odnosu na prethodnu godinu te u slučaju promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze
plaćanja komunalne naknade.
Rješenje o komunalnoj naknadi donosi se i ovršava u postupku i na način propisan zakonom kojim
se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o
porezima i drugim javnim davanjima, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije drugačije
propisano.
Rješenje o komunalnoj naknadi, rješenje o njegovoj ovrsi te rješenje o obustavi postupka donosi
Jedinstveni upravni odjel Općine Marijanci.
Članak 20.
Pravomoćno i izvršno rješenje o komunalnoj naknadi vrijedi do njegove izmjene odnosno
donošenja novog rješenja.
Obveznik komunalne naknade dužan je omogućiti ovlaštenoj osobi Općine Marijanci utvrđivanje i
provjeru svih podataka koji su osnova za donošenje rješenja o obvezi plaćanja komunalne naknade.
Članak 21.
Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se:
- iznos komunalne naknade po četvornome metru (m²) nekretnine
- obračunska površina nekretnine
- godišnji iznos komunalne naknade
- mjesečni iznos komunalne naknade odnosno iznos obroka komunalne naknade ako
se naknada ne plaća mjesečno
- rok za plaćanje mjesečnog iznosa komunalne naknade odnosno iznosa obroka
komunalne naknade ako se naknada plaća mjesečno
Ništavo je rješenje o komunalnoj naknadi koje nema sadržaj propisan stavkom 1. ovoga članka.
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Članak 22.
Protiv rješenja o komunalnoj naknadi i rješenja o njegovoj ovrsi te rješenja o obustavi postupka
može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo županije nadležno za poslove komunalnog
gospodarstva.
XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 23.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi ("Službeni
glasnik" Općine Marijanci broj 02/2016).
¸
Čanak 24.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku" Općine
Marijanci
Klasa: 363-08/19-01/01
Ur.broj: 2115/02-01-19-02
Marijanci, 11. ožujak 2019. godine
PREDSJEDNIK VIJEĆA OPĆINE MARIJANCI
DANKO ŠARGAČ
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Temeljem članka 31. Statuta Općine Marijanci („Službeni glasnik“ Općine Marijanci br. 01/2018),
Općinsko vijeće Općine Marijanci na svojoj 16. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2019. godine
donosi
ODLUKU
o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt
Opremanje društvenog doma Marijanci
na području Općine Marijanci
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se suglasnost za provedbu ulaganja u Opremanje društvenog doma 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. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje
ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske
za razdoblje 2014. – 2020. kojeg provodi LAG Karašica.
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. - 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: 361-01/19-01/01
URBROJ: 2115/02-01-19-08
Marijanci, 11. ožujak 2019. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 57. Zakona o porezu na dohodak (“Narodne novine” broj 115/16 i 106/18),
članka 2. Pravilnika o pušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u
turizmu ( “Narodne novine” broj 1/19) i članka 54. Statuta Općine Marijanci (“Službeni glasnik
Općine Marijanci” broj 1/18.) Općinsko vijeće Općine Marijanci, na 16. sjednici, održanoj 11.
ožujka 2019. godine, donosi

ODLUKU
o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu te smještajnoj
jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Općine Marijanci

Članak 1.
Ovom odlukom određuje se visina paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu te
smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj koji se nalaze na području Općine Marijanci
Članak 2.
Visina paušalnog poreza iz članka 1. ove Odluke određuje se u iznosu od 150,00 kn po krevetu ili
smještajnoj jedinici u svima naseljima Općine Marijanci u kojima se obavlja djelatnost
iznajmljivanja i smještaja u turizmu.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Marijanci”

OBRAZLOŽENJE
Izmjenama Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine” br. 106/18) propisano je da jedinice
lokalne samouprave donose odluku kojom će se propisati visina paušalnog poreza po krevetu
odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, a koje ne mogu biti manje od 150,00 kuna niti veće od
1.500,00 kuna.
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Nadalje je propisano da su jedinice lokalne samouprave za 2019. godinu obvezne donijeti odluku do
kraja siječnja 2019. godine, koju dostavljaju Poreznoj upravi najkasnije do 15. veljače 2019. godine.
Važno je istaknuti ukoliko Općinsko vijeće Općine Marijanci ne donese odluku u propisanom roku
visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu sukladno Zakonu
iznosi 750,00 kuna.
Prihod koji se ostvaruje od paušalnog poreza na dohodak od iznajmljivanja je prihod jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave bez obzira gdje se nalazi objekt koji je predmet
iznajmljivanja što znači da prihod od iznajmljivanja apartmana na obali pripada jedinici lokalne i
područne samouprave na kojem je prebivalište vlasnika odnosno iznajmljivača.
Odluku donosi jedinica lokalne samouprave za nekretnine za iznajmljivanje na svojem području, a
prihod pripada jedinici lokalne samouprave prema prebivalištu vlasnika
Kako na području Općine Marijanci nije razvijen turizam u željenim razmjerima, visina paušalnog
poreza određuje se u iznosu od 150,00 kn kao najniži iznos utvrđen odredbama Zakona.

KLASA: 410-01/19-01/01
URBROJ: 2115/02-01-19-03
Marijanci, 11. ožujak 2019. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 98. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“
broj 68/18.) i članka 31. Statuta Općine Marijanci (''Službeni glasnik" Općine Marijanci br. 1/2018),
Općinsko vijeće Općine Marijanci na 16. sjednici održanoj 11. ožujka 2019. godine, donosi
ODLUKU
o vrijednosti boda komunalne naknade
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se vrijednost boda (B) komunalne naknade na području Općine
Marijanci, koja se primjenjuje od 01. siječnja 2019. godine.
Članak 2.
Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje se u iznosu 0,20 kuna po četvornom metru
(m ) korisne površine stambenog i poslovnog prostora.
2

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku" Općine
Marijanci, a primjenjuje se od 01.01.2019. godine.

KLASA: 363-08/19-01/01
URBROJ: 2115/02-01-19-03
Marijanci, 11. ožujak 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 16. sjednici održanoj 11. ožujka 2019. godine, donosi
PR O G RAM
MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG
PITANJA MLADIH NA PODRUČJU
OPĆINE MARIJANCI
1. UVOD
Općina Marijanci nizom mjera pomaže mladima kako bi im život u zajednici olakšala kroz razne
socijalne mjere. Za svakog čovjeka posebno je važno osigurati stambeni objekt nužan za život.
Rješavanja stambenih potreba ovisi o socijalno – gospodarskim uvjetima svake zajednice, te tragom
toga, Općina Marijanci uvodi nove mjere kako bi pomagala u rješavanju stambenog pitanja mladih.
2. CILJ PROGRAMA
Ovaj Program ima za demografski cilj zadržavanje postojećeg i povratak iseljenog posebno mlađeg
stanovništva. Općina Marijanci će i ubuduće kroz niz mjera pomagati mladima od rođenja djeteta
do završetka redovnog, srednješkolskog i akademskog obrazovanja bez izuzetaka. Na taj način
direktno se pomaže mladima te se pridonosi stvaranju boljih uvjeta školovanja.
Cilj je poduzeti sve potrebne mjere kako bi mlađe radno sposobne osobe ostale na području Općine
Marijanci te stvoriti uvjete za imigracijska kretanja mlađe populacije u Općinu Marijanci.
3. KORISNICI PROGRAMA
Mladima u smislu ovog Programa, smatra se podnositelj zahtjeva pod uvjetom da isti nije navršio
40 godina života prije nego je raspisan javni poziv, te da isti rješavaja svoje stambeno pitanje.
Korisnik mjere je fizička osoba koja je ostvarila financijsku pomoć/subvenciju po nekoj od mjera iz
ovog Programa.
3. MJERE POTICANJA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH
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3.1. Financijska pomoć za kupnju građevinskog zemljišta ili stambenog objekta na području
Općine Marijanci
Financijska pomoć se može odobriti podnositelju zahtjeva, koji kupi građevinsko zemljište ili
stambeni objekt (kući ili stan) na području Općine Marijanci i to isključivo radi kupnje nekretnine
stjecanjem vlasništva nad istom, a kojom po prvi puta rješava svoje stambeno pitanje.
Podnositelj zahtjeva, koji je kupio stambeni objekt na području Općine Marijanci i kupovinom
postao njegovim vlasnikom tijekom 2019. godine može ostvariti pomoć za kupnju tog stambenog
objekta na ime subvencije kupoprodajne cijene do iznosa 10% kupoprodajne cijene, a maksimalno
do iznosa 30.000,00 kuna, na temelju valjano zaključenog kupoprodajnog ugovora.
Ugovorena kupoprodajna cijena utvrđuje se na temelju kupoprodajnog ugovora, sklopljenog nakon
01. siječnja 2019. godine, te potpisanog i ovjerenog kod javnog bilježnika. Valjanim prijaviteljem
smatra se i podnositelj koji je kupovinom stambenog objekta postao suvlasnikom na kupljenoj
nekretnini zajedno sa svojim bračnim drugom, u jednakim suvlasničkim udjelima. Za suvlasnički
dio suvlasnik mora priložiti izjavu kojom utvrđuje da je suglasan i upoznat sa podnošenjem prijave
za korištenje ove mjere.
Prijava na ovu mjeru je moguća od raspisivanja javnog poziva. Javni poziv je trajan odnosno ovim
Programom nije određen rok trajanja istog.
Financijska pomoć po prijavitelju može se kombinirati sa ostalim mjerama iz ovog Programa ali do
maksimalnog iznosa od 30.000,00 kuna odobrenog sufinanciranja po svim mjerama za koje je
korisnik podnio zahtjev.
Podnositelj zahtjeva kojem je odobrena financijska pomoć za kupnju stambenog objekta na
području Općine Marijanci i time postao korisnikom ove mjere, dužan je sebe i članove svoje
obitelji prijaviti na adresi kupljenog stambenog objekta u roku 60 mjeseci od zaključenja Ugovora o
dodjeli financijske pomoći/subvencije te je korisnik mjere dužan zadržati to prebivalište sljedećih
10 godina.
Podnositelj zahtjeva, odnosno korisnik ovog Programa dužan je, po učinjenom, dostaviti tražene
potvrde/uvjerenja o prebivalištu za sebe i članove svoje obitelji u Općinu Marijanci. Korisnik ovje
mjere dužan je prilikom potpisivanja Ugovora za dodjelu financijske pomoći/subvenicije dostaviti
instrument osiguranja u obliku ovjerene bjanko zadužnice na iznos koji pokriva odobrene
financijske pomoći koji iznos je uvećan za eventualne troškove prisilne naplate, u korist Općine
Marijanci.
Instrument osiguranja se aktivira u slučaju:
- da podnositelj zahtjeva odnosno korisnik mjere ne prijavi svoje prebivalište i prebivalište
članova svoje obitelji u propisanim rokovima,
- ne izvršava ili ne izvrši obveze iz Ugovora za dodjelu financijske pomoći,
- ukoliko korisnik ne zadrži prebivalište u roku određenom ovim Programom,
- ukoliko podnositelj postupa protivno smislu Javnog poziva koji će se raspisati po ovom
Programu,
- ukoliko korisnik otuđi, proda ili daruje nekretninu za čiju kupovinu je primio financijsku
pomoć/subvenciju, u roku određenom ovim Programom.
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Korisnik programa koji je vlasnik kupljene nekretnine ili suvlasnik sa svojim bračnim drugom ne
smije iz svog vlasništva otuđiti, prodati ili darovati kupljenu nekretninu za čiju kupovinu je primio
financijsku pomoć u roku od 10 godina od dana kada je Korisnik prvi puta prijavio svoje
prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji na adresu nekretnine za čiju kupovinu je primio
financijsku pomoć. Ukoliko Korisnik programa otuđi nekretninu iz svog vlasništva u gore
navedenom roku, Ugovor za dodjelu financijske pomoći/subvencije smatrat će se raskinutim te će
Korisnik biti u obvezi izvršiti povrat dodijeljene financijske pomoći u cjelokupnom iznosu Općini
Marijanci.
Neiskorištena bjanko zadužnica dostavljena kao instrument osiguranja mjere 1. iz ovog Programa,
vraća se po proteku 10 godina od dana kada je Korisnik prvi puta prijavio svoje prebivalište i
prebivalište članova svoje obitelji na adresi nekretnine za čiju kupovinu je primio financijsku
pomoć/subvenciju i pod uvjetom urednog ispunjenja svih obveza iz Ugovora i ovog Programa.
Korisnik je dužan nakon prijave na adresi kupljene nekretnine (u rokovima ranije navedenim), po
isteku 5. i 10. godine dostaviti Općini Marijanci potvrdu/uvjerenje o prebivalištu, koje ne smije biti
starije od 30 dana, da prebiva na adresi nekretnine čija je kupnja subvencionirana ovim Programom.
Ukoliko je nekretnina suvlasništvo korisnika mjere i njegovog bračnog druga, potvrdu/uvjerenje o
prebivalištu potrebno je dostaviti i za njega pod istim uvjetim.
Potrebna dokumentacija koja se prilaže:
1. obrazac prijave,
2. preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog druga (ukoliko je podnositelj u braku),
3. uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnine za podnositelja i
bračnog druga ako je primjenjivo (prema mjestu prebivališta),
4. uvjerenje nadležnog Općinskog suda da prijavitelj i njegov bračni drug (ako je primjenjivo)
ima/nema u vlasništvu nekretninu (prema mjestu prebivališta),
5. preslika ugovora o kupoprodaji stambenog objekta,
6. uvjerenje nadležnog suda da protiv podnositelja i njegovog bračnog druga nije pokrenut
postupak za kaznena djela,
7. i druga dokumentacija za koju se ukaže potreba dostavljanja.
3.2. Financijska pomoć za ulaganje u izgradnju novog stambenog objekta na području
Općine Marijanci
Financijska pomoć se može odobriti podnositelju zahtjeva isključivo za izgradnju novog objekta na
području Općine Marijanci. Na izgradnju novog stambenog objekta u smislu ovog Programa
primjenjuju se važeći propisi koji vrijede za gradnju te je sukladno tim propisima nužno ishoditi
građevinsku dozvolu i priložiti je zahtjevu.
Podnositelj zahtjeva, koji gradi ili je izgradio stambeni objekt od 01. siječnja 2019. godine na
području Općine Marijanci, može ostvariti pomoć za izgradnju tog stambenog objekta na ime
subvencije cijene materijala i radova na izgradnji te potrebne projektno – tehničke dokumentacije za
izgradnju stambenog objekta. Temeljem ove mjere potpora se može ostvariti do iznosa 10%
prihvatljivih troškova ukupne investicij, a maksimalno do iznosa od 30.000,00 kuna, na temelju
prijave početka građenja ili pravomoćne građevinske dozvole.
Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je izgradnjom stambenog objekta postao
suvlasnikom na novoizgrađenoj nekretnini zajedno sa svojim bračnim drugom, u jednakim
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suvlasničkim udjelima. Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti izjavu kojom potvrđuje da je
sulgasan i upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje ove mjere.
Prijava na ovu mjeru je moguća od raspisivanja javnog poziva. Javni poziv je trajan odnosno ovim
Programom nije određen rok trajanja istog.
Financijska pomoć po prijavitelju može se kombinirati sa ostalim mjerama iz ovog Programa ali do
maksimalnog iznosa od 30.000,00 kuna odobrenog sufinanciranja po svim mjerama za koje je
korisnik podnio zahtjev.
Prije odobravanja korištenja sredstava u okviru ove mjere, Općina Marijanci zadržava pravo
provjere i uvida na terenu, po ovlaštenoj osobi, svih kriterija o kojima ovisi odobravanje subvencije.
Podnositelj zahtjeva, kojem je odobrena financijska pomoć za izgradnju stambenog objekta na
području Općine Marijanci i koji je time postao Korisnikom ove mjere, dužan je sebe i članove
svoje obitelji prijaviti na adresu novoizgrađenog stambenog objekta u roku 84 mjeseca od
zaključenja Ugovora o dodjeli financijske pomoći/subvencije te zadržati to prebivalište sljedećih 10
godina.
Podnositelj zahtjeva odnosno Korisnik ovog Programa dužan je, po učinjenom, dostaviti tražene
potvrde/uvjerenja o prebivalištu za sebe i članove svoje obitelji u Općinu Marijanci. Korisnik ove
mjere dužan je prilikom potpisivanja Ugovora za dodjelu financijske pomoći/subvencije dostaviti
instrument osiguranja u obliku ovjerene bjanko zadužnice na iznos koji pokriva iznos odobrene
financijske pomoći koji iznos je uvećan za eventualne troškove prisilne naplate, u korist Općine
Marijanci.
Instrument osiguranja se aktivira u slučaju:
- da podnositelj zahtjeva odnosno korisnik mjere ne prijavi svoje prebivalište i prebivalište
članova svoje obitelji u propisanim rokovima,
- ne izvršava ili ne izvrši obveze iz Ugovora za dodjelu financijske pomoći,
- ukoliko korisnik ne zadrži prebivalište u roku određenom ovim Programom,
- ukoliko podnositelj postupa protivno smislu Javnog poziva koji će se raspisati po ovom
Programu,
- ukoliko korisnik otuđi, proda ili daruje nekretninu za čiju izgradnju je primio financijsku
pomoć/subvenciju, u roku određenom ovim Programom.
Korisnik programa koji je vlasnik izgrađene nekretnine, ili suvlasnik sa svojim bračnim drugom, ne
smije iz svog vlasništva otuđiti, prodati ili darovati izgrađenu nekretninu, za čiju izgradnju je primio
financijsku pomoć, u roku od 10 godina od dana od kada je Korisnik prvi puta prijavio svoje
prebivalište i prebivalište člnaova svoje obitelji na adresi nekretnine za čiju izgradnju je primio
financijsku pomoć. Ukoliko Korisnik programa otuđi nekretninu iz svog vlasništva u gore
navedenom roku, Ugovor o dodjeli financijske pomoći/subvencije smatrat će se raskinutim te će
Korisnik biti u obvezi izvršiti povrat dodijeljene financijske pomoći u cjelokupnom iznosu Općini
Marijanci.
Neiskorištena bjanko zadužnica dostavljena kao instrument osiguranja mjere 2. iz ovog Programa,
vraća se po proteku 10 godina od dana od kada je Korisnik prvi puta prijavio svoje prebivalište i
prebivalište članova svoje obitelji na adresi nekretnine za čiju izgradnju je primio financijsku
pomoć/subvenciju i pod uvjetom urednog ispunjenja svih obveza iz Ugovora i ovog Programa.
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Korisnik je dužan nakon prijave na adresi novoizgrađene nekretnine (u rokovima ranije
navedenim), po isteku 5. i 10. godine dostaviti Općini Marijanci potvrdu/uvjerenje o prebivalištu,
koje ne smije biti starije od 30 dana, da prebiva na adresi nekretnine čija je gradnja sufinancirana
ovim Programom. Ukoliko je nekretnina suvlasništvo korisnika mjere i njegovog bračnog druga,
potvrdu/uvjerenje o prebivalištu potrebno je dostaviti i za njega pod istim uvjetima.
Potrebna dokumentacija koja se prilaže:
1. obrazac prijave,
2. preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog druga (ako je primjenjivo),
3. uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnine za podnositelja i
bračnog druga ako je primjenjivo (prema mjestu prebivališta),
4. uvjerenje nadležnog Općinskog suda da prijavitelj i njegov bračni drug (ako je primjenjivo)
ima/nema u vlasništvu nekretninu (prema mjestu prebivališta),
5. preslika prijave početka građenja,
6. preslika građevinske dozvole,
7. uvjerenje nadležnog suda da protiv podnositelja i njegovog bračnog druga nije pokrenut
postupak za kaznena djela,
8. i druga dokumentacija za koju se ukaže potreba dostavljanja.
3.3. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju i/ili adaptaciju stambenog
prostora na području Općine Marijanci
Financijska pomoć može se odobriti podnositelju zahtjev isključivo za rekonstrukciju i/ili
adaptaciju stambenog objekta na području Općine Marijanci. Rekonstrukcija i adaptacija u smislu
ovog Programa podrazumijeva dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju i adaptaciju postojećeg
stambenog objekta, odnosno izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini u svrhu
njezine obnove.
Za rekonstrukciju, dogradnju, nadogradnju i adaptaciju primjenjuju se važeći propisi koji vrijede za
gradnju te ako je sukladno tim propisima nužno ishoditi građevinsku dozvolu, zahtjevu se prilaže i
građevinska dozvola.
Podnositelj zahtjeva, koji ulaže u rekonstrukciju i/ili adaptaciju objekta na području Općine
Marijanci može ostvariti pomoć za dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju i/ili adaptaciju
postojećeg stambenog objekta od 01. siječnna 2019. godini na ime subvencije cijene materijala i
radova na rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i nadogradnji i sanaciji stambenog prostora te ostalim
radovima u smislu poboljšanja kvalitete stanovanja. Temeljem ove mjere subvencija se može
ostvariti do iznosa 10% prihvatljivih troškova ukupne investicije, odnosno maksimalno do iznosa
od 30.000,00 kuna, na temelju nabavljenog materijala i izvedenih radova.
Podnositelj prijave prilaže dokaz o plaćanju računa za ukupni trošak radova i materijala na
rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i nadogradnji stambenog objekta.
Prije odobravanja korištenja sredstava u okviru ove mjere, Općina Marijanci zadržava pravo
provjere i uvida na terenu, po ovlaštnoj osobi, svih kriterija o kojima ovisi odobravanje subvencije.
Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je ulagao u adaptaciju i/ili rekonstrukciju
stambenog objekta a koji je zajedno sa svojim bračnim drugom suvlasnik tog stambenog objekta, u
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jednakim suvlasničkim udjelima. Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti izjavu kojom potvrđuje
da je sulgasan i upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje ove mjere.
Prijava na ovu mjeru je moguća od raspisivanja javnog poziva. Javni poziv je trajan odnosno ovim
Programom nije određen rok trajanja istog.
Financijska pomoć po prijavitelju može se kombinirati sa ostalim mjerama iz ovog Programa ali do
maksimalnog iznosa od 30.000,00 kuna odobrenog sufinanciranja po svim mjerama za koje je
korisnik podnio zahtjev.
Ukoliko podnositelj zahtjeva, kojem je odobrena financijska pomoć za rekonstrukciju i/ili
adaptaciju stambenog objekta na području Općine Marijanci, i koji je time postao Korisnikom ove
mjere, nema prijavljeno prebivalište na adresi objekta, dužan je sebe i članove svoje obitelji prijaviti
na adresi stambenog objekta u roku 6 mjeseci od zaključenja Ugovora o dodjeli financijske pomoći/
subvencije te zadržati to prebivalište sljedećih 10 godina.
Podnositelj zahtjeva odnosno Korisnik ovog Programa dužan je, po učinjenom, dostaviti tražene
potvrde/uvjerenja o prebivalištu za sebe i članove svoje obitelji u Općinu Marijanci. Korisnik ove
mjere dužan je prilikom potpisivanja Ugovora za dodjelu financijske pomoći/subvencije dostaviti
instrument osiguranja u obliku ovjerene bjanko zadužnice na iznos koji pokriva iznos odobrene
financijske pomoći koji iznos je uvećan za eventualne troškove prisilne naplate, u korist Općine
Marijanci.
Instrument osiguranja se aktivira u slučaju:
- da podnositelj zahtjeva odnosno korisnik mjere ne prijavi svoje prebivalište i prebivalište
članova svoje obitelji u propisanim rokovima,
- ne izvršava ili ne izvrši obveze iz Ugovora za dodjelu financijske pomoći,
- ukoliko korisnik ne zadrži prebivalište u roku određenom ovim Programom,
- ukoliko podnositelj postupa protivno smislu Javnog poziva koji će se raspisati po ovom
Programu,
- ukoliko korisnik otuđi, proda ili daruje nekretninu za čiju je rekonstrukciju i/ili adaptaciju
primio financijsku pomoć/subvenciju, u roku određenom ovim Programom.
Korisnik programa koji je vlasnik ili suvlasnik objekta sa svojim bračnim drugom, ne smije iz svog
vlasništva otuđiti, prodati ili darovati nekretninu, za čiju je rekonstrukciju i/ili adaptaciju primio
financijsku pomoć, u roku od 10 godina od dana od kada je Korisnik potpisao Ugovor za dodjelu
financijske pomoći/subvencije za rekonstrukciju i/ili adaptaciju objekta. Ukoliko Korisnik programa
otuđi nekretninu iz svog vlasništva u gore navedenom roku, Ugovor o dodjeli financijske
pomoći/subvencije smatrat će se raskinutim te će Korisnik biti u obvezi izvršiti povrat dodijeljene
financijske pomoći u cjelokupnom iznosu Općini Marijanci.
Neiskorištena bjanko zadužnica dostavljena kao instrument osiguranja mjere 3. iz ovog Programa,
vraća se po proteku 10 godina od dana od kada je Korisnik prvi puta prijavio svoje prebivalište i
prebivalište članova svoje obitelji na adresi nekretnine za čiju izgradnju je primio financijsku
pomoć/subvenciju i pod uvjetom urednog ispunjenja svih obveza iz Ugovora i ovog Programa.
Korisnik je dužan u razdoblju od 10 godina od potpisivanja Ugovora za dodjelu financijske pomoći/
subvencije (u rokovima ranije navedenim), nakon isteka 5. i 10. godine dostaviti Općini Marijanci
potvrdu/uvjerenje o prebivalištu, koje ne smije biti starije od 30 dana, da prebiva na adresi
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nekretnine čija je rekonstrukcija i/ili adaptacija sufinancirana ovim Programom. Ukoliko je
nekretnina suvlasništvo korisnika mjere i njegovog bračnog druga, potvrdu/uvjerenje o prebivalištu
potrebno je dostaviti i za njega pod istim uvjetima.
Potrebna dokumentacija koja se prilaže:
1. obrazac prijave,
2.preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog druga (ako je primjenjivo),
3. uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnine za podnositelja i
bračnog druga ako je primjenjivo (prema mjestu prebivališta),
4. uvjerenje nadležnog Općinskog suda da prijavitelj i njegov bračni drug (ako je primjenjivo)
ima/nema u vlasništvu nekretninu (prema mjestu prebivališta),
5. uvjerenje nadležnog suda da protiv podnositelja i njegovog bračnog druga nije pokrenut
postupak za kaznena djela,
6. i druga dokumentacija za koju se ukaže potreba dostavljanja.
4. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJAVE
4.1. Objava javnog poziva
Javni poziv mladima za dostavu prijava za korištenje mjera iz ovog Programa objavljuje se u roku
30 dana od dana stupanja ovogo Programa na snagu i trajnog je karaktera. Javni poziv mora
sadržavati naziv mjere koju mlade obitelji mogu koristiti, popis dokumentacije koju moraju
dostaviti za korištenje mjere, uvjete koje podnositelj mora zadovoljavati da bi bio korisnik mjere i
sve ostale značajke mjere. Objavljuje se na stranicama općine www.marijanci.hr i na oglasnim
pločama u svim naseljima Općine Marijanci.
4.2. Postupak zaprimanja, pregled i ocjena prijava
Postupak objave javnog poziva i zaprimanja prijava obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine
Marijanci. Pregled i ocjenu prijava provodi Povjerenstvo koje imenuje općinski načelnik.
Povjerenstvo broji 3 člana. Povjerenstvo zapisnikom utvrđuje pristigle prijave te provjerava
ispunjavaju li prijavitelji uvjete iz javnog poziva. Konačnu listu prihvatljivih prijavitelja prema
redoslijedu prijava dostavlja općinskom načelniku koji o svakom zahtjevu donosi Odluku.
4.3. Ugovor o dodjeli financijske pomoći
Općinski načelnik sklapa Ugovor o dodjeli financijske pomoći s korisnikom pojedine mjere iz ovog
Programa odnosno s podnositeljem zahtjeva.
Prijave i zahtjevi za isplatu sredstava koji sadrže potpunu traženu dokumentaciju i udovoljavaju
propisanim kriterijima, odobravaju se i isplaćuju sukladno sklopljenom ugovoru temeljem ovog
Programa.
5. ISPLATA SREDSTAVA
Isplata sredstava na račun korisnika vrši se temeljem Zahtjeva za isplatu.
Zahtjev za isplatu može se podnositi nakon kupnje odnosno tokom cijelog perioda gradnje ili
rekonstrukcije objekta ali najviše do 5 zahtjeva.
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Sastavni dio obrasca Zahtjeva za isplatu je prilog koji se sastoji od preslike kupoprodajnog ugovora,
preslike računa nabavke materijala, radova i usluga ili izvedenih situacija, te dokaza o izvršenim
uplatama po navedenoj dokumentaciji.
6. OSTALE ODREDBE
Korisnici mjera po ovom programu mogu ostvariti ukupni iznos potpore kombinirajući mjere uz
uvjete predviđene Programom.
Korisnicima mjera se sredstva mogu isplatiti ukoliko ne postoji dugovanje po bilo kojoj osnovi
prema Općini Marijanci.
Kao prihvatljiv trošak po ovom Programu priznaju se troškovi obuhvaćeni navedenim mjerama
nastali nakon 01. siječnja 2019. godine, uz ostale uvjete utvrđene ovim Programom.
Ukoliko prijava nije potpuna, može se podnositelja prijave pozvati da u određenom roku dopuni
prijavu odnosno dostavi dokumente koji nedostaju. Ukoliko u danom roku podnositelj ne otkloni
nedostatak, njegova prijava neće se uzimati u obzir.
7. ZAKLJUČAK
Ovim Programom nije moguće riješiti problem demografskog stanja na području Općine Marijanci.
Stoga je potrebno kontinuirano planirati mjere kako bi se željeni demografski ciljevi kontinuirano
ostvarivali uz angažiranje konkretnih financijskih sredstava koja se osiguravaju u Proračunu Općine
Marijanci, ali i u državnom Proračunu.
8. PRIMJENA
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u "Sužbenom glasniku" Općine
Marijanci.

KLASA: 550-03/19-01/01
URBROJ: 2115/02-01-19-02
Marijanci, 11. ožujak 2019. godina

PRESJEDNIK OPĆINSKOG 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) te članka 31. Statuta Općine Marijanci ("Službeni glasnik" Općine Marijanci broj 01/2018),
Općinsko vijeće Općine Marijanci na 16. sjednici održanoj 11. ožujka 2019. godine donosi
ODLUKU
o isplati prigodnog dara (uskrsnice) umirovljenicima
i korisnicima socijalne pomoći
PREDMET ODLUKE
Članak 1.
Donosi se Odluka o isplati prigodnog uskrsnog dara (uskrsnice) umirovljenicima te korisnicima
zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb s područja Općine Marijanci.
UVJETI ZA ISPLATU USKRSNICE
Članak 2.
Uskrsnica 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 USKRSNICE
Članak 3.
Uskrsnica se isplaćuje u novcu, u sljedećim iznosima:
X.
250,00 kn isplaćuje se umirovljenicima s mirovinama manjom od 1.000,00 kn
XI.
200,00 kn isplaćuje se umirovljenicima s mirovinama koje iznose 1.000,01 kn –
1.500,00 kn
XII. 150,00 kn isplaćuje se umirovljenicima s mirovinama koje iznose 1.500,01 kn –
2.000,00 kn
XIII. 100,00 kn isplaćuje se umirovljenicima s mirovinama koje iznose 2.000,01 kn –
2.500,00 kn
XIV. 250,00 kn isplaćuje se korisnicima zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu
skrb
OSIGURANJE FINANCIJSKIH SREDSTAVA
Članak 4.
Financijska sredstva za isplatu uskrsnica osigurana su u Proračunu Općine Marijanci za 2019.
NAČIN ISPLATE
Članak 5.
Uskrcnica će se isplaćivati od 15. travnja 2019. godine u gotovini u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Marijanci.
PODNOŠENJE ZAMOLBE ZA ISPLATU
Članak 7.
Korisnici koji udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na isplatu uskrsnice, trebaju podnijeti
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marijanci sljedeće:
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XV. odrezak od posljednje mirovine
XVI. kopija važeće osobne iskaznice
XVII. 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 uskrsnice, 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 uskrsnice, 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: 2115/02-01-19-07
Marijanci, 11. ožujak 2019. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ

33

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 11. ožujka 2019. godine donosi:

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća načelnika Općine Marijanci
Članak 1.
Prihvaćaju se izvješća načelnika Općine Marijanci kako slijedi:
- izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje 01. srpanj do 31. prosinac 2018. godine,
- izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine
Marijanci za 2018. godinu,
- izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine
Marijanci za 2018. godinu.
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: 2115/02-01-19-07
Marijanci, 11. ožujak 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 16. sjednici donosi održanoj 11. ožujka 2019. godine
donosi:

Z A K LJ U Č A K
o davanju kratkoročne pozajmice Dobrovoljnom vatrogasnom društvu
Marijanci za provedbu projekta iz mjere
7.4.1 PRRRH
Članak 1.
Donosi se Zaključak o davanju kratkoročne, pozajmice do 1.500.000,00 kuna, Dobrovoljnom
vatrogasnom društvu Marijanci za namjenu provedbe projekta "Rekonstrukcije i dogradnje
vatrogasnog doma Marijanci" iz mjere 7.4.1. Programa ruralnog razvoja Repbulike Hrvatske.
Članak 2.
Pozajmica se daje temeljem zasebnog Ugovora za čije sklapanje se u ime Općine Marijanci
ovlašćuje općinski načelnik Općine Marijanci, a služi za održavanje tekuće likvidnosti Dobrovljnog
vatrogasnog društva Marijanci prilikom provedbe projekta navedenog u članku 1. ovog Zaključka.
Članak 3.
Sredstva pozajmice navedene u članku 2. ovog Zaključka vraćaju se od strane Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Marijanci u Proračun Općine Marijanci po realizaciji 1. Zahtjeva za isplatu
prema projektu navedenom u članku 1. Zaključka.
Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku" Općine
Marijanci.
KLASA: 214-01/19-01/01
URBROJ: 2115/02-01-19-01
Marijanci, 11. ožujak 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 16. sjednici donosi održanoj 11. ožujka 2019. godine
donosi:

Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti za poslovnu suradnju
Općine Marijanci sa HP – Hrvatskom poštom d.d.
Članak 1.
Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti za ugovaranje poslovne suradnje Općine Marijanci sa
HP – Hrvatskom poštom d.d. u vidu financiranja naknade u iznosu od 4,30 kuna po uplatnici, od
strane Općine Marijanci za izvršene uplate fizičkih i pravnih osoba po osnovi plaćanja prema
uplatnicama koje izdaje Općina Marijanci (komunalna naknada i naknada za uređenje voda,
naknada za komunalni doprinos) i Hidorobel d.o.o. Belišće za potrošenu vodu te uplatnice za uslugu
odvoza komunalnog otpada, a koja plaćanja se vrše u Poštanskom uredu Marijanci.
Članak 2.
Ovlašćuje se načelnik Općine Marijanci za sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji navedenoj u
članku 1. ovog Zaključka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku" Općine
Marijanci.
KLASA: 344-02/19-01/01
URBROJ: 2115/02-01-19-03
Marijanci, 11. ožujak 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 16. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2019. godine donosi
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom na području Općine Marijanci za 2018. godinu
Ovim Zaključkom usvaja se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području
Općine Marijanci za 2018. godinu od 04. ožujka 2019. godine (KLASA: 351-01/19-01/01,
URBROJ: 2115/02-01-19-03), koje je Općinskom vijeću Općine Marijanci podnio načelnik Općine
Marijanci na 16. sjednici općinskog vijeća održanoj 11. ožujka 2019. godine.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Službenom glasniku" Općine Marijanci.
KLASA: 351-01/19-01/01
URBROJ: 2115/02-01-19-04
Marijanci, 11. ožujak 2019. godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA OPĆINE MARIJANCI
Danko Šargač
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