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               REPUBLIKA HRVATSKA
       OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
                 OPĆINA MARIJANCI 

                   OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 012-03/21-02/01
URBROJ: 2115/02-01-21-04
Marijanci, 16. veljača 2021. godine

Na temelju članka 35. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine"  broj  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  150/11,  144/12,  19/13,  137/15,  123/17,
98/19, 144/20) i članka 31. stavak 2. Statuta Općine Marijanci ("Službeni glasnik" Općine Marijanci
broj 01/18), Općinsko vijeće Općine Marijanci na 29. sjednici održanoj 16. veljače 2021. godine donosi

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA OPĆINE MARIJANCI

Članak 1.

U Statutu Općine Marijanci ("Službeni glasnik" Općine Marijanci broj 01/18), u članku 17. riječi: 
„županiju Osiječko-baranjsku” brišu se i zamijenjuju sa riječima: „Osječko-baranjsku županiju”.

Članak 2.

U članku 19. brišu se riječ: „lokalnog” i "mjesnog".

Članak 3.

U članku 20. stavak 1. iza riječi: „(savjetodavni referendum)”  brišu se riječi: „o promjeni područja 
Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom”.

Stavak 3. istog članka mijenja se i glasi: 

"Odluka donesena na referendumu obvezatna je za predstavničko tijelo, osim odluke donesene na 
savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna."

Članak 4.
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U članku 21. na kraju stavka 1. iza riječi: „općinskog načelnika” brišu se riječi: "i njegovog 
zamjenika".

U stavku 2. istog članka iza riječi: „općinskog načelnika” brišu se riječi: "i njegovog zamjenika".

U stavku 4. istog članka iza riječi: „općinskog načelnika” brišu se riječi: "i njegovog zamjenika".

Članak 5.

U članku 22. stavku 3. iza riječi: „opoziv načelnika” brišu se riječi "i njegovog zamjenika".

Članak 6.

U članaku 25. stavak 1. ispred riječi: „zbora građana” briše se riječ: „mjesnog”.

U stavku 2. istog članka brišu se riječi: „Prijedlog za traženje” i zamjenjuju se sa riječi: „Traženje”.

Stavci 3. i 4. istog članka mijenjaju se i postaju novi stavak 3. koji glasi: 

„Mišljenje dobiveno od zbora građana je savjetodavno za općinsko vijeće i općinskog načelnika.”

Članak 7.

U članku 26. stavku 1. iza riječi: „od dana” brišu se riječi: „donošenja odluke iz članka 26. stavka 3. 
ovog Statuta” i mijenjaju riječima: „podnošenja zahtjeva za traženje mišljenja iz članka 25. stavak 1. 
ovog Statuta.”, te se broj „15” zamjenjuje sa brojem „30”.

Članak 8.

U članku 27. stavku 1. iza riječi: „Općinskog vijeća” briše se točka i dodaju riječi: „te podnositi 
peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine u skladu sa zakonom i ovim Statutom.”

U stavku 2. istog članka iza riječi: „o prijedlogu” dodaju se riječi: „i peticiji”. 

Članak 9.

U članku 30. stavku 1. riječi: „prava i dužnosti” brišu se i zamjenjuju riječi: „djelokruga”, te se u 
istom stavku briše riječ: „Ustavom” kao i zarez iza navedene riječi.

Članak 10.

U članku 32. stavku 3. brišu se riječi: „i njegovog zamjenika”.
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Članak 11.

U članku 35. broj: „11” briše se i zamjenju sa brojem: „9”.

Članak 12.

U članku 40. stavku 1. točki 5. brišu se riječi: „i zamjenika općinskog načelnika” a iza riječi: 
„načelniku” stavlja se zarez.

Članak 13.

Iza članka 41. dodaje se novi članak 41.a koji glasi:

„Sjednice Općinskog vijeća mogu se sazivati i elektroničkim putem.

U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije 
moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožva pravni poredak, život, 
zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti 
sjednice predstavničkih tijela iznimno se mogu održavati elektroničkim putem.

Poslovnikom o radu Općinskog vijeća uredit će se osiguranje praćenja rasprave i sudjelovanje u radu, 
te odlučivanje.”

Članak 14.

U članku 54. stavku 4. dodaje se nova točka 1. koja glasi: „Predstavlja i zastupa Općinu,”, a 
dosadašnje točke 1. do 27. postaju točke od 2. do 28.

Članak 15.

U članku 55. riječi „ustavnost i” brišu se, te se iza riječi: „djelokrugu” brišu riječi: „i za ustavnost” a 
riječ „akata” zamjenjuje se sa riječi „rada”.

Članak 16.

U članku 57. riječi: „predstojnika ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji,” brišu se i 
zamjenjuju sa riječima: „nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti mu 
odluku o obustavi općeg akta.”.

Članak 17.
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U članku 58. stavku 1. rečenica: „Općinski načelnik ima zamjenika, koji ga zamjenjuje u slučaju duže 
odsutnosti ili ako je općinski načelnik spriječen obavljati dužnost.” briše se i mijenja rečenicom: „Ako 
za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je općinski načelnik 
onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, općinskog 
načelnika zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će imenovanti općinski načelnik na početku mandata 
iz redova članova Općinskog vijeća.”, te se iza riječi „dužnosnicima” stavlja zarez a riječi „i 
zaposlenicima” brišu se i zamjenjuju riječima „službenicima i namještenicima”.

U istom članku dosadašnji stavci 2. i 3. brišu se i dodaju novi stavci 2., 3., 4. i 5. koji glase:

„Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda Općinskog vijeća načelnik može promijeniti 
tijekom mandata.”

„Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo 
nesmetano funkcioniranje Općine.”

„Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika ostvaruje prava općinskog 
načelnika.”

„Ako prije isteka mandata prestane mandat načelniku koji nema zamjenu, u Općini će se raspisati 
prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe izbora dužnost općinskog načelnika obavljat 
će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.”

Članak 18.

U članku 59. riječi: „i njegov zamjenik mogu” brišu se i zamjenjuju sa riječi: „može”.

Članak 19.

U članku 60. stavku 1. brišu se riječi: „i njegovom zamjeniku”. 

U stavku 2. istog članka iza riječi: „pročelnik” dodaje se riječ: „Jedinstvenog” a riječi: „nadležnog za 
službeničke poslove” brišu se.

Briše se stavak 3. istog članka.

Članak 20.

U članku 61. stavku 1. brišu se riječi: „i njegov zamjenik”, a riječ „mogu” briše se i zamjenjuje sa 
riječi: „može”.

U stavku 2. istog članka brišu se riječi: „i njegovog zamjenika” te se riječ „im” briše i zamjenjuje sa 
riječi „mu”.

Iza stavka 2. istog članka dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
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„Odluka o opozivu općinskog načelnika donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina 
birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u 
popis birača Općine.”.

Članak 21.

U članku 68. stavku 1. riječ: „domaćina” zamjenjuje se sa riječi: „gospodara”.

Članak 22.

Članak 74. mijenja se i glasi:

„Ukupno materijalno i financijsko poslovanje općine nadzire Općinsko vijeće.

Ministarstvo financija, odnosno drugo zakonom određeno tijelo nadzire zakonitost materijalnog i 
financijskog poslovanja Općine.”.

Članak 23.

U članku 78.  broj: „86.” zamjenjuju se sa brojem: „75.”.

U stavku 2. istog članka riječi: „”Službenom glasniku Općine Marijanci”” brišu se i zamjenjuju sa 
riječima: „”Službenom glasniku” Općine Marijanci.”.

Članak 24.

U članku 79. stavku 3. riječi: „i drugih propisa” brišu se.

Članak 25.

U članku 80. riječi: „obavlja ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji i nadležna središnja 
tijela državne uprave” brišu se i zamjenjuju riječima: „obavljaju nadležna tijela državne uprave” a iza 
riječi: „djelokrugu” briše se točka koja se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: „sukladno posebnom 
zakonu.”.

Članak 26.

U članku 84. riječi: „(„Službeni glasnik Općine Marijanci” broj 02/09)” brišu se i zamjenjuju sa 
riječima: „(„Službeni glasnik” Općine Marijanci broj 01/18)”.

Članak 27.
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Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Marijanci stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u "Službenom glasniku" Općine Marijanci.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ, v.r
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 REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO - BARANJSKA ŽUPANIJA
 OPĆINA MARIJANCI
               OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 601-01/21-01/01
URBROJ: 2115/02-01-21-01
U Marijancima, 16. veljače 2021. godine

Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (“Narodne novine”
broj 10/97,  107/07, 94/13, 98/19) i članka 31. Statuta Općine Marijanci („Službeni glasnik” Općine 
Marijanci broj 01/18) vijeće Općine Marijanci, na svojoj 29. sjednici, održanoj dana 16. veljače 
2021. godine donosi

O D L U K U
o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje

roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića „Pinokio” Donji Miholjac,
                          Područnih vrtića Marijanci i Črnkovci

              

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića
„Pinokio“ Donji Miholjac, Područnog vrtića u Marijancima i Črnkovci.

Članak 2.

Sukladno osiguranim sredstvima za provedbu Programa javnih potreba u predškolskom odgoju
i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Općine Marijanci za svaku kalendarsku
godinu, predškolska ustanova kojoj je osnivač Grad Donji Miholjac dužna je prioritetno
provoditi sljedeće programe:

1. redoviti program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne
 skrbi djece predškolske dobi (u daljnjem tekstu: redoviti program) usklađen s radnim
 vremenom zaposlenih roditelja,
2. program predškole za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu.

Članak 3.
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Prioritet prilikom upisa u programe predškolskih ustanova imaju djeca s prebivalištem na
području Općine Marijanci.

Iznimno, ako su zadovoljene potrebe djece s prebivalištem na području Općine Marijanci
za ostvarivanjem prioritetnih programa, predškolska ustanova može upisivati i djecu koja
nemaju prebivalište na području Općine Marijanci.

Članak 4.

Roditelj odnosno zakonski skrbnik djeteta korisnika usluga s prebivalištem na području 
Općine Marijanci dužan je sudjelovati u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica koje 
ostvaruje
njegovo dijete ovisno o vrsti i trajanju programa.

Roditelji odnosno zakonski skrbnici djece koja nemaju prebivalište na području Općine 
Marijanci plaćaju punu ekonomsku cijenu vrtića.

Članak 5.

Program dječjeg vrtića i jaslica organizira se u pravilu za pet radnih dana tjedno, osim za vrijeme
blagdana.

U vrijeme ljetnih praznika djeca ostvaruju program kroz rad dežurnih vrtića sukladno rasporedu
o dežurstvima vrtića. Plaćanje vrtića za tri ljetna mjeseca izvršava se na sljedeći način:

lipanj – srpanj - kolovoz : ukoliko dijete ne pohađa vrtić a upisano je redoviti program plaća
akontaciju u iznosu od 100,00 kn

lipanj: ukoliko dijete pohađa vrtić pola mjeseca plaća 50% od cijene odabranog programa

srpanj i kolovoz- roditelji djece korisnika plaćaju usluge po danima provedenim u vrtiću.

Članak 6.

Redoviti program
Roditelj odnosno zakonski skrbnici djeteta Korisnika usluga sudjeluje u cijeni programa
ovisno o vrsti i trajanju programa dječjih vrtića i jaslica, kako slijedi:

Redni broj VRSTA PROGRAMA Iznos sudjelovanja
 (u kunama)
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 1. 10-satni jaslični program 450,00
 2. 10-satni vrtićki program 450,00
 3. 5-satni program      300,00

Roditelji odnosno zakonski skrbnici s više djece ostvaruju pravo na umanjenje sudjelovanja u
cijeni programa i to:
- za drugo dijete u vrtiću roditelj odnosno zakonski skrbnik sudjeluje s 80 % cijene
određenog programa;
- za treće i svako sljedeće dijete roditelj odnosno zakonski skrbnik sudjeluje s 70 % cijene
određenog programa;
- preostali iznos do pune cijene plaća Općina Marijanci.

Mogućnost sudjelovanja u 5-satnom programu vrtića odnosi se isključivo na područni dječji 
vrtić u Črnkovcima.

Članak 7.

Oslobađaju se obveze sudjelovanja u cijeni programa dječjeg vrtića:
- djeca invalida Domovinskog rata s utvrđenim 100%-tnim stupnjem invaliditeta, temeljem
   rješenja ovlaštene komisije za utvrđivanje stupnja invaliditeta;

- djeca bez oba roditelja;
- djeca čija obitelj koristi stalnu novčanu pomoć Centra za socijalnu skrb, temeljem Rješenja.
- djeca s teškoćama u razvoju temeljem Rješenja

Članak 8.

Utvrđuje se umanjenje sudjelovanja u cijeni programa:

- za dijete samohranog roditelja roditelj sudjeluje s 50% cijene utvrđenog programa ( temeljem
rješenja)
- za dijete koje zbog bolesti i to preko 30 dana ne koristi program vrtića, roditelj odnosno
zakonski skrbnik sudjeluje s 50% cijene utvrđenog programa.
- za dijete koje zbog bolesti ne koristi program 10 i više dana roditelj odnosno zakonski skrbnik
plaća 70% cijene vrtića samo uz predočenje ispričnice od nadležnog liječnika koju je dužan
dostaviti vrtiću do zadnjeg dana u mjesecu

Članak 9.

Roditelj odnosno zakonski skrbnik može koristiti samo jednu olakšicu koja je za njega
najpovoljnija.
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Pravo na olakšice u plaćanju redovitog programa utvrđuju predškolske ustanove na temelju
dokumentacije koju dostavljaju roditelji odnosno zakonski skrbnici.

Članak 10.

Jedinstveni upravni odjel Općine Marjianci utvrđuje pravo na oslobađanje, odnosno umanjenje obveze 
sudjelovanja roditelja odnosno zakonskog skrbnika u cijeni programa za posebne slučajeve izvan 
utvrđenog sustava olakšica iz članaka 7. i 8. ove Odluke.

Članak 11.

Program predškole

Program predškole namijenjen je djeci koja nisu obuhvaćena nekim od organiziranih oblika
predškolskog odgoja i naobrazbe, a prve sljedeće školske godine kreću u prvi razred osnovne
škole i za djecu s područja Općine Marijanci je besplatan.

Ako odgojna skupina nije popunjena do propisanog normativa, iznimno se u program predškole
mogu upisati i djeca koja nemaju prebivalište na području Općine Marijanci uz uvjet da
plaćaju ekonomsku cijenu programa.

Članak 12.

Ekonomska cijena

Kalkuliranu ekonomsku cijenu vrtića sadrži izdatke za dolje navedeno:
• bruto plaće
• naknade i materijalna prava djelatnika
• prehranu djece
• materijalne izdatke
• energiju i komunalije
• tekuće održavanje objekata i opreme
• prijevoz djece
• nabavu namještaja i opreme
• nabavu sitnog inventara
• nabavu potrošnog materijala po potrebi

Članak 13.

Ekonomska cijena boravka :

• za cjelodnevni program iznosi 1.600,00 kn

• za poludnevni program iznosi 800,00 kn 
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Članak 14.

Roditelj odnosno zakonski skrbnik djeteta korisnika usluga dječjeg vrtića odnosno jaslica,
dužni su sudjelovanje u cijeni programa dječjeg vrtića uplatiti na žiro-račun dječjeg vrtića,
najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec

Ako roditelj odnosno zakonski skrbnik ne izvrši obvezu plaćanja u roku od 30 dana od isteka
zadnjeg dana dospijeća obveze iz stavka 1. ovog članka, dječji vrtić može otkazati pružanje
usluge, a potraživanje naplatiti aktiviranjem sredstava osiguranja plaćanja ili drugim
raspoloživim sredstvima.

Dječji vrtić će također otkazati roditelju odnosno zakonskom skrbniku čije dijete izostaje iz
vrtića, a roditelj odnosno zakonski skrbnik o razlogu izostanka ne izvijesti u roku od 30 dana
od početka izostanka.

Članak 15.

Roditelj odnosno zakonski skrbnik je dužan obavijestiti dječji vrtić o prekidu korištenja
usluga najmanje osam dana prije prekida.

Članak 16.

Dječji vrtić i roditelj odnosno zakonski skrbnik djeteta korisnika usluge sklapaju ugovor o
neposrednim pravima i obvezama u skladu s odredbama ove Odluke te općeg akta dječjeg
vrtića.

Članak 17.

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

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

DANKO ŠARGAČ, v.r
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                  REPUBLIKA HRVATSKA
        OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
                  OPĆINA MARIJANCI
                       OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-08/21-01/01                                              
URBROJ: 2115/02-01-21-01
Marijanci, 16. veljača 2021. godine        

Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine” br.  68/18, 110/18. 
32/20), članka 31. Statuta Općine Marijanci („Službeni glasnik Općine Marijanci” br. 01/18) , a u svezi s 
Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o izmjenama Odlluke o nužnim epidemiološkim mjerama 
kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprečavanja 
prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-223 od 20. 
studenog 2020. godine), Općinsko vijeće Općine Marijanci na 29. sjednici vijeća održanoj 16. veljače 2021. 
godine donosi

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

I.

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

II.

Ova Odluka se odnosi na: 
- sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslovnu djelatnost ugostiteljstva na području Općine Marijanci, 
odnosno na koje se odnosila Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o izmjenama Odlluke o nužnim 
epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i 
preporuke radi sprečavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 
511-01-300-20-223) od 20. studenog 2020. godine, kojom je naložena privremena obustava rada uzrokovana 
opasnošću od virusa COVID-19 za pojedine djelatnosti,
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III.

Refundiranje troškova iz članka I. ove Odluke može se ostvariti jednokratno u ukupnom iznosu plaćenih 
troškova komunalne naknade i naknade za uređenje voda za razdoblje trajanja mjera navedenih Odlukom iz 
članka II. ove Odluke, pod određenim uvjetima.

IV.

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

- osobne podatke podnositelja
- dokument koji potvrđuje da osobe iz članka 2. ove Odluke obavljaju djelatnost ugostiteljstva (Izvadak iz 
sudskog registra, Izvadak iz sustava e- porezna)
- dokaz o plaćenim računima na ime komunalne naknade Općine Marijanci i naknade za uređenje voda  
Hrvatskih voda za razdoblje trajanja mjera navedenih Odlukom iz članka II. ove Odluke
- presliku tekućeg ili žiro računa
- potvrda o ne postojanju duga prema Proračunu Općine Marijanci

V.

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

VI.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurati će se u Proračunu Općine Marijanci za 2021. godinu.

VII

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

                     

                                           

                        
                      

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 Danko Šargač, v.r
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          REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
             OPĆINA MARIJANCI
              OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 214-04/21-01/01 
URBROJ: 2115/02-01-21-03
Marijanci, 16. veljača 2021. godine

Na temelju članka 13. Stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine” broj 92/10), Procjene
ugroženosti od požara Općine Marijanci (KLASA: 810-01/18-01/01, URBROJ: 2115/02-01-18-06) i
članka 31. Statuta Općine Marijanci („Službeni glasnik“ Općine Marijanci broj 01/18), Općinsko vijeće
Općine Marijanci na 29. sjednici održanoj 16. veljače 2021. godine, donosi:

PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA 
ZA PODRUČJE OPĆINE MARIJANCI ZA 2021. GODINU

UVOD

Općinsko vijeće Općine Marijanci donijelo je u travnju 2019. Procjenu ugroženosti od požara koja je
temelj, sukladno članku 13. Stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine” broj 92/10), za
donošenje  godišnjeg  Provedbenog  plana  za  unaprjeđenje  zaštite  od  požara  za  područje  Općine
Marijanci za 2021. godinu.

I.

U cilju unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Marijanci Općinsko vijeće Općine Marijanci
donosi provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Marijanci za 2021. godinu
(u daljnjem tekstu: Provedbeni plan).

II.

U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Marijanci potrebno je u 2021. godini provesti
sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere:

1.  Organizacijske mjere

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

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Marijanci

b) Tijekom razdoblja povećane opasnosti od izbijanja požara (ljetni period) potrebno je osigurati stalno
vatrogasno dežurstvo.

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Marijanci

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

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

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

Izvršitelj zadatka: Općina Marijanci

1.2.  Normativni ustroj zaštite od požara

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

Izvršitelj zadatka: Općina Marijanci

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

Izvršitelj zadatka: Općina Marijanci

c) Izraditi i usvojiti Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostota za Općinu Marijanci za 2021.
godinu.

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

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

Izvršitelj zadatka: Ministarstvo unutarnjih poslova, Vatrogasna zajednica Općine Marijanci

2. Tehničke mjere
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2.1.  Vatrogasna oprema i tehnika

a) Opremiti  vatrogasne  postrojbe  sukladno  važećim  propisima.  Za  potrebe  središnje  vatrogasne
postrojbe  Vatrogasne  zajednice  Općine  Marijanci  osigurati  odgovarajuće  spremište  s  grijanim
prostorom za vatrogasna vozila i tehniku.

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

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

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

2.2.  Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja

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

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Marijanci, DVD Marijanci

3. Urbanističke mjere

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

Izvršitelj zadatka: Općina Marijanci

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

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

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

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

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

Izvršitelj zadatka: Općina Marijanci

4. Mjere zaštite odlagališta komunalnog otpada

a) Pri  gospodarenju  otpadom  nužno  je  dosljedno  primjenjivati  odredbe  Zakona  o  održivom
gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19, 98/19). 

Izvršitelj zadatka: Općina Marijanci

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

Izvršitelj zadatka: pravne osobe koje upravljaju odlagalištima otpada

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

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

Izvršitelj zadatka: Općina Marijanci

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

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

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

Izvršitelj zadatka: Općina Marijanci, Vatrogasna zajednica Općine Marijanci

d) Propisati mjere za uređivanje i održavanje rudina, živica i međa, poljskih puteva i kanala sukladno
važećim propisima.
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Izvršitelj zadatka: Općina Marijanci

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

Izvršitelj zadatka: Hrvatske vode

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

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

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

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

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

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

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

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

j) Proračunom  Općine  Marijanci  planirati  financijska  sredstva  za  provedbu  sljedećih  aktivnosti  u
požarnoj  sezoni  2021.  godine:  izraditi  Plan  motrenja,  čuvanja  i  ophodnje  otvorenog  prostora  i
građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara u pred žetvenoj i žetvenoj
sezoni 2021. godine na području Općine Marijanci, pokriće troškova priprave i otklanjanja nedostataka
na vozilima,  opremi  prije  početka  protupožarne sezone,  pokriće  troškova nužne sanacije  oštećenih
vatrogasnih  vozila  i  opreme  nakon  završetka  protupožarne  sezone,  pokriće  troškova  vatrogasnih
intervencije i pripravnost po nalogu vatrogasnog zapovjednika.

Izvršitelj zadatka: Općina Marijanci

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

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

III.

Ovaj provedbeni plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „ Službenom glasniku“ Općine
Marijanci.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
     DANKO ŠARGAČ, v.r
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      REPUBLIKA HRVATSKA                      
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
          OPĆINA MARIJANCI
            OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 551-06/21-02/01 
URBROJ: 2115/02-01-21-01
Marijanci, 16. veljača 2021. godine

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,
98/19,  144/20)  te  članka  31.  Statuta  Općine  Marijanci  ("Službeni  glasnik"  Općine  Marijanci  broj
01/18), Općinsko vijeće Općine Marijanci na 29. sjednici održanoj 16. veljače 2021. godine donosi

ODLUKU
o isplati prigodnog dara (uskrsnice) umirovljenicima, korisnicima socijalne pomoći i korisnicima

naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata

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, da su korisnici naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih 
obitelji, odnosno da su korisnici minimalne zajamčene naknade Centra za socijalnu skrb.

IZNOS USKRSNICE

Članak 3.
Uskrsnica se isplaćuje u novcu, u sljedećim iznosima:

6. 250,00 kn isplaćuje se umirovljenicima s mirovinama manjom od 1.000,00 kn
7. 200,00 kn isplaćuje se umirovljenicima s mirovinama koje iznose 1.000,01 kn  – 1.500,00 kn
8. 150,00 kn isplaćuje se umirovljenicima s mirovinama koje iznose 1.500,01 kn – 2.000,00 kn
9. 100,00 kn isplaćuje se umirovljenicima s mirovinama koje iznose 2.000,01 kn – 2.500,00 kn
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10. 250,00 kn isplaćuje se korisnicima naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata
i članove njihovih obitelji

11. 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 2021. 

NAČIN ISPLATE

Članak 5.

Uskrsnica će se isplaćivati od 15. ožujka 2021. 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:
12. odrezak od posljednje mirovine 
13. kopija važeće osobne iskaznice
14. rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb o ostvarenom pravu na minimalnu zajamčenu naknadu
15. rješenje o ostvarivanju prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i 

članove njihovih obitelji
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.
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ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Općine Marijanci.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ, v.r
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           REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
            OPĆINA MARIJANCI
              OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 214-02/21-01/01 
URBROJ: 2115/02-01-21-02
Marijanci, 16. veljača 2021. godina

Na temelju članka 31. Statuta Općine Marijanci („Službenik glasnik“ Općine Marijanci br. 01/18), a u 
skladu sa člankom 54. stavak 6. Statuta VZO Marijanci, vijeće Općine Marijanci na 29. sjednici 
održanoj 16. veljače 2021. godine donosi

ODLUKU O IMENOVANJU
ČLANA NADZORNOG ODBORA

VATROGASNE ZAJEDNICE OPĆINE MARIJANCI

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se jedan član u Nadzorni odbor Vatrogasne zajednice Općine Marijanci.

Članak 2.

Kao član nadzornog odbora imenovan od Općine Marijanci imenuje se:

IVAN PANDURIĆ
 iz  MARIJANACA, KRALJA ZVONIMIRA 55

OIB:  02749978061
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Članak 3.

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

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora
Vatrogasne zajednice Općine Marijanci („Službeni glasnik” Općine Marijanci broj  01/17).

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Danko Šargač, v.r
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         REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
           OPĆINA MARIJANCI
             OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 320-02/21-01/01
URBROJ: 2115/02-01-21-03
Marijanci, 16. veljača 2021. godine

Na temelju članka 31. Statuta općine Marijanci ("Službeni glasnik" Općine Marijanci br. 01/2018) 
Općinsko vijeće Općine Marijanci na svojoj 29. sjednici održanoj 16. veljače 2021. godine donosi:

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća općinskog načelnika o provedbi

javnog uvida

Članak 1.

Prihvaća se izvješće načelnika Općine Marijanci o provedenom Javnom uvidu u prijedlog izmjena i 
dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 
Općinu Marijanci od 04. veljače 2021. godine (KLASA: 320-02/21-01/01, URBROJ: 2115/02-02-
21-02).

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Općine 
Marijanci.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ, v.r
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