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Na temelju članka 35.  stavak 1. 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, 137/15, 123/17, 98/19,
144/20) i  članka  31.  stavak 2. Statuta  Općine Marijanci  („Službeni  glasnik“ Općine Marijanci,  br.
01/18), Općinsko vijeće Općine Marijanci na 29. sjednici održanoj 16. veljače 2021. godine donijelo je

STATUT OPĆINE MARIJANCI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim  se  Statutom  podrobnije  uređuje  samoupravni  djelokrug  Općine  Marijanci,  njezina  službena
obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine, način obavljanja poslova, oblici
neposrednog  sudjelovanja  građana  u  odlučivanju,  način  provođenja  referenduma  u  pitanjima  iz
samoupravnog  djelokruga,  ustrojstvo  i  rad  javnih  službi,  suradnja  s  drugim  jedinicama  lokalne  i
područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine
Marijanci (dalje u tekstu: Općina).

Članak 2.

Općina  je  jedinica  lokalne  samouprave  a  područje  na  kojem  se  prostire  utvrđeno  je  Zakonom  o
područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

U sastavu Općine su sljedeća naselja:
- Bočkinci,
- Brezovica,
- Čamagajevci,
- Črnkovci,
- Kunišinci,
- Marijanci,
- Marjanski Ivanovci.

Granice područja Općine idu granicama područja s rubnih katastarskih općina, odnosno rubnih naselja.
Granice područja Općine idu katastarskim granicama rubnih naselja koja se nalaze unutar područja
Općine.

Granice Općine mogu se mijenjati na način i u postupku propisanom zakonom.

Članak 3.

Općina ja pravna osoba.
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Sjedište Općine je u Marijancima.

II. SLUŽBENA OBILJEŽJA OPĆINE

Članak 4.

Općina ima grb i zastavu.

Grb i zastava Općine mogu se rabiti na način kojim se poštuje tradicija i dostojanstvo Općine i njima se
izražava pripadnost Općini Marijanci.

Način uporabe i zaštite obilježja Općine utvrđuje se posebnom odlukom općinskog načelnika.

Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.

Članak 5.

Grb Općine ima oblik štita sljedećeg izgleda: u poluokruglom štitu u bijelo-srebrnom polju Majka
Božja, bijelo-srebrne boje, plavog plašta, zlatno-žute aureole, stoji na bijelo-srebrnom polumjesecu i
gazi sivu zmiju, u ustima zmije nalazi se crvena jabuka, sve na plavoj polukugli.

Članak 6.

Zastava Općine je jednobojna,  plave boje a u sredini zastave,  na sjecištu dijagonala,  nalazi se grb
Općine Marijanci obostrano, obrubljen zlatno-žutom trakom.

Omjer širine i dužine zastave je 1:2.

Članak 7.

Dan Općine je 8. rujna (Mala Gospa).

III. JAVNA PRIZNANJA

Članak 8.

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za osobita postignuća i doprinos od značaja za razvitak i
ugled  Općine,  a  osobito  za  naročite  uspjehe  ostvarene  u  području  gospodarstva,  znanosti,  kulture,
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zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih
javnih djelatnosti.

Članak 9.

Javna priznanja Općine su:

1. Počasni građanin Općine Marijanci,
2. Nagrada za životno djelo Općine Marijanci,
3. Nagrada Općine Marijanci,
4. Zahvalnica Općine Marijanci.

Članak 10.

Uvjeti za dodjelu priznanja, njihov izgled i oblik, postupak dodjele te tijela koja provode postupak i
dodjeljuju priznanja uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 11.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina
uspostavlja  i  održava  suradnju  s  drugim jedinicama lokalne  samouprave  u  zemlji  i  inozemstvu,  u
skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Članak 12.

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje kada ocijeni da postoji dugoročni i trajan
interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

Kriteriji  za  uspostavljanje  suradnje,  te  postupak donošenja odluke o suradnji  uređuju se posebnom
odlukom Općinskog vijeća.

Članak 13.

O uspostavljenoj suradnji sklapa se sporazum (ugovor, povelja, memorandum ili sl.).

Sporazum o suradnji Općine i lokalne jedinice druge države objavljuje se u službenom glasilu Općine.

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
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Članak 14.

Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom
Republike Hrvatske i zakonima, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rad i akata tijela Općine.

Članak 15.

Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju
prava građana, koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se
odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- komunalno gospodarstvo,
- brigu o djeci,
- socijalnu skrb,
- primarnu zdravstvenu zaštitu,
- odgoj i osnovno obrazovanje,
- kulturu, tjelesnu kulturu i sport,
- zaštitu potrošača,
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu, 
- promet na svom području,
- održavanje nerazvrstanih cesta te
- ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju
pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Sadržaj  i  način  obavljanja  poslova  iz  samoupravnog  djelokruga  detaljnije  se  uređuje  odlukama
Općinskog vijeća i općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 16.

Općina može obavljanje pojedinih poslova iz članka 15. ovog Statuta organizirati zajednički s drugom
jedinicom lokalne samouprave ili  više  jedinica lokalne samouprave,  osnivanjem zajedničkog tijela,
zajedničkog  upravnog  odjela  ili  službe,  zajedničkog  trgovačkog  društva  ili  zajednički  organizirati
obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan stavkom 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće.

Članak 17.
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Općinskog vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje od
interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave,  posebnom odlukom prenijeti  na
Osječko – baranjsku županiju.

Članak 18.

Općina ima svoje službeno glasilo u kojem se obavezno objavljuju odluke i drugi opći akti što ih u
svom samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće.

Službeno glasilo Općine Marijanci izlazi pod naslovom: „Službeni glasnik“ Općine Marijanci (dalje u
tekstu: „Službeni glasnik“).

VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 19.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem  referenduma i zbora
građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 20.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu
općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, radi prethodnog pribavljanja mišljenja
stanovnika (savjetodavni referendum).

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavke 1. ovog članka može temeljem 
odredbi zakona i ovog Statuta, podnijeti jedna trećina članova Općinskog vijeća, općinski načelnik i 
najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.

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

Članak 21.

Osim iz razloga utvrđenih člankom 20. stavkom 1. ovoga Statuta referendum se može raspisati i radi
opoziva općinskog načelnika.

Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika može podnijeti najmanje 20%
ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine i 2/3 članova Općinskog vijeća.
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Prijedlog mora  biti  podnesen u pisanom obliku i  mora sadržavati  osobne podatke (ime i  prezime,
adresu prebivališta i OIB) i vlastoručni potpis birača.

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv općinskog načelnika prije proteka roka od 6
mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog referenduma za opoziv niti u godini u kojoj se održavaju
redovni izbori za načelnika.

Članak 22.

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeli birači predsjednik općinskog vijeća je dužan 
podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od 30 dana od dana primitka dostaviti 
središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da
je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od
30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga.

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv načelnika podnijeli birači, predsjednik 
općinskog vijeća dužan je postupiti kao i u stavku 1. i 2. ovoga članka.

Ako  je  raspisivanje  referenduma  predložila  najmanje  jedna  trećina  članova  predstavničkog  tijela,
odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik, predstavničko tijelo dužno je
izjasniti  se  o  podnesenom  prijedlogu  ta  ako  prijedlog  prihvati,  donijeti  odluku  o  raspisivanju
referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Članak 23.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se
raspisuje  referendum, naziv akta  o kojem se odlučuje na referendumu,  odnosno naznaku pitanja  o
kojem  će  birači  odlučivati,  obrazloženje  akta  ili  pitanja  o  kojima  se  raspisuje  referendum,
referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan
održavanja referenduma.

Članak 24.

Pravo glasanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Općine, odnosno na području
za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 25.
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Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zbora građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz
djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i Statutom.

Traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može podnijeti najmanje jedna trećina vijećnika Općinskog
vijeća i općinski načelnik.

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

Članak 26.

Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za
traženje mišljenja iz članka 25. stavak 1. ovog Statuta.

Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 10% birača upisanih
u popis birača naselja za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje  građana  na  zboru  građana  u  pravilu  je  javno,  a  odluke  se  donose  većinom glasova
prisutnih građana. Većina nazočnih može odlučiti da je izjašnjavanje tajno.

Članak 27.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog
pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća  te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga
Općine u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Općinsko vijeće raspravlja  o prijedlogu  i peticiji  iz stavka 1. ovog članka, ako prijedlog potpisom
podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od primitka
prijedloga.

Članak 28.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela upravljanja i upravnih
tijela Općine te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja
svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je
odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.
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Ostvarivanje  prava  iz  stavka  1.  ovog  članka  osigurava  se  na  jedan  ili  više  prikladnih  načina:
ustanovljavanjem  knjige  pritužbi,  postavljanjem  sandučića  za  predstavke  i  pritužbe,  neposrednim
komuniciranjem s predstavnicima tijela ili sredstvima elektroničke komunikacije. 

VII. TIJELA OPĆINE MARIJANCI

Članak 29.

Tijela Općine su Općinsko vijeće i općinski načelnik.

1. OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 30.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u
okviru djelokruga Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Ako  zakonom  ili  drugim  propisom  nije  utvrđeno  tijelo  nadležno  za  obavljanje  poslova  iz
samoupravnog djelokruga,  poslovi i  zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog
djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su općinskog
načelnika.

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće
obavlja Općinsko vijeće.

Članak 31.

Općinsko vijeće:
 Donosi Statut Općine,
 Donosi Poslovnik o radu,
 Donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
 Donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 Usvaja godišnja izvješća o izvršenju proračuna,
 Donosi odluku o privremenom financiranju,
 Odlučuje  o  stjecanju  i  otuđenju  pokretnina  i  nekretnina  te  raspolaganju  ostalom imovinom

Općine čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih  u
godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina,
odnosno raspolaganju ostalom imovinom, a uvijek odlučuje ako vrijednost prelazi 1.000.000,00
kuna,

 Donosi odluku o promjeni granice Općine,
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 Uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
 Donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
 Osniva  javne  ustanove,  ustanove,  trgovačka  društva  i  druge  pravne  osobe,  za  obavljanje

gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
 Predlaže glavnoj skupštini odnosno skupštini trgovačkog društva u kojem Općina ima dionice

ili udjele u vlasništvu članove upravnog tijela  i nadzornog odbora trgovačkog društva,
 Odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama koje je osnovala Općina ili

koje su u većinskom vlasništvu Općine,
 Daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije

drugačije propisano,
 Donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u

skladu sa općim aktom i zakonom,
 Raspisuje lokalni referendum,
 Bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
 Bira i razrješava članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 Odlučuje o pokroviteljstvu Općine,
 Donosi odluke o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna

priznanja,
 Imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama

Općinskog vijeća,
 Donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni  u djelokrug zakonom i podzakonskim

aktima.

Članak 32.
 

Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je sjednici nazočna većina njegovih članova.

Statut, proačun, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluka o raspisivanju referenduma i odluka o 
pristupanju raspravi o predloženoj promjeni Statuta donose se većinom glasova svih članova općinskog
vijeća.

Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i koji je predložio 2/3 članova 
općinskog vijeća općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova općinskog 
vijeća.

Članak 33.

Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika.

Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za njezino obavljanje obnašatelji dužnosti
ne  primaju  plaću.  Predsjednik  i  potpredsjednik  imaju  pravo na  naknadu sukladno posebnoj  odluci
Općinskog vijeća.
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Članak 34.

Predsjednik Općinskog vijeća:

I. Zastupa Općinsko vijeće,
II. Saziva i predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,

III. Predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
IV. Upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
V. Brine o postupku donošenja odluka i općih akata,

VI. Održava red na sjednici Općinskog vijeća,
VII. Usklađuje rad radnih tijela,

VIII. Potpisuje odluke i akte koje donosi Općinskog vijeće,
IX. Brine o suradnji Općinskog vijeća i općinskog načelnika,
X. Brine se o zaštiti prava vijećnika i

XI. Obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 35.

Općinsko vijeće čini 9 vijećnika.

Članak 36.

Mandat članova općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu 
odluke Vlade RH o raspisivanju sljedećih redovnih izbora.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje od dana konstituiranja
Općinskog vijeća do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima.

Članak 37.

Dužnost člana Općinskog vijeća je počasna i za njezino obavljanje vijećnik ne prima plaću.

Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 38.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:
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- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke,
- ako  mu je  pravomoćnom sudskom odlukom potpuno  oduzeta  poslovna  sposobnost,  danom

pravomoćnosti sudske odluke,
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem

od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,
- ako odjavi prebivalište s područja Općine Marijanci, danom prestanka prebivališta,
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva,
- smrću.

Članak 39.

Vijećniku  koji  za  vrijeme  trajanja  mandata  prihvati  obnašanje  dužnosti  koja  je  prema  odredbama
zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela,  mandat miruje,  a za to vrijeme vijećnika
zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti,  vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako
podnese  pisani  zahtjev  predsjedniku  Općinskog  vijeća  u  roku  od  osam  dana  od  dana  prestanka
obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog
zahtjeva.

Član vijeća može staviti mandat u mirovanje iz osobnih razloga, sukladno zakonu.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 40.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

Sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća,
Raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,
Predlagati  Vijeću donošenje akata,  podnositi  prijedloge akata i  podnositi  amandmane na prijedloge
akata,
Postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,
Postavljati pitanja općinskom načelniku,
Sudjelovati na sjednicama radnih tijela općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima
kojih je član i glasovati,
Tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika od upravnih tijela Općine.

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava
ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s propisima, za koje sazna
za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.
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Vijećnik  ima  i  druga  prava  i  dužnosti  utvrđene  odredbama  zakona,  ovog  Statuta  i  Poslovnika
Općinskog vijeća.

Članak 41.

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice,
ostvarivanja  prava,  obveza  i  odgovornosti  vijećnika,  ostvarivanje  prava  i  dužnosti  predsjednika
Općinskog vijeća,  djelokrug,  sastav i  način rada radnih tijela,  način i  postupak donošenja  akata  u
Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja
od značaja za rad Općinskog vijeća.

Općinsko  vijeće  posebnom  odlukom  uređuje  načela  i  standarde  dobrog  ponašanja  predsjednika,
potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća u
obavljanju njihovih nadležnosti.

Članak 41.a

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.

1.1. Radna tijela

Članak 42.

Radna tijela Općinskog vijeća su:

- Komisija za izbor i imenovanje
- Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
- Mandatna komisija
- Odbor za proračun i financije
- Odbor za gospodarstvo i poljoprivredu
- Odbor za predškolski odgoj, školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb
- Odbor za kulturu i sport
- Odbor za protupožarnu i civilnu zaštitu
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- Odbor za prostorno uređenje, komunalne i stambene poslove
- Povjerenstvo za procjenu šteta

Članak 43.

Komisija za izbor i imenovanja, predlaže:

- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
- izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,
- imenovanje i razrješenje drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog

vijeća,
- propise o primanjima vijećnika, te naknade vijećnicima za rad u Općinskom vijeću.

Članak 44.

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:

- predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,
- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,
- razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove

usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje
mišljenje i prijedloge Općinskom vijeću,

- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 45.

Mandatna komisija:

- na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko
vijeće  i  imenima  izabranih  vijećnika,  temeljem  objavljenih  rezultata  nadležnog  izbornog
povjerenstva o provedenim izborima,

- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima
vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i  o zamjenicima vijećnika koji
umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,
- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i

obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti  za početak mandata zamjeniku
vijećnika.

Članak 46.

15



Odbor za proračun i financije raspravlja o općinskim financijama i proračunu te zauzima stavove i 
mišljenja o pitanjima koja se odnose na:

- izradu, usvajanje, praćenje i izmjene (rebalans) proračuna te zaključnog računa proračuna,
- novčani tijek i ostvarenje proračuna,
- porezni sustav i poreznu politiku,
- stanje prihoda i rashoda općine,
- druga pitanja koja se tiču financija općine, financijskih i računovodstvenih standarda i proračuna.

Članak 47.

Odbor za gospodarstvo i poljoprivredu:

- razmatra pitanja koja se odnose na utvrđivanje politike i donošenje odluka, te predlaže donošenje 
odluka i drugih akata iz područja gospodarstva,
- razmatra probleme u području gospodarstva i podnosi mišljenje i prijedloge njihovog rješavanja 
općinskom vijeću,
- razmatra pitanja koja se odnose na utvrđivanje politike i donošenje odluka, te predlaže donošenje 
odluka i drugih akata iz područja poljoprivrede,
- razmatra druga pitanja vezana uz poljoprivredu te predlaže općinskom vijeću načine njihovog 
rješavanja,
- razmatra i druga pitanja iz nadležnosti općinskog vijeća u području gospodarstva i poljoprivrede.

Članak 48.

Odbor za predškolski odgoj, školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb:

- razmatra pitanja i prijedloge odluka i drugih akata koje se odnose na predškolski odgoj, školstvo, 
zdravstvo i socijalnu skrb,
- prati i razmatra potrebu financiranja javnih potreba u ovim djelatnostima, a koje su u nadležnosti 
Općine Marijanci,
- prati problematiku u predškolskom odgoju, školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi i daje prijedloge 
općinskom vijeću o načinu njihovog rješavanja.

Članak 49.

Odbor za kulturu i sport:

- prati i razmatra problematiku na području kulture i sporta i o tome podnosi mišljenje općinskom 
vijeću,
- podnosi prijedloge odluka vezanih uz kulturu i sport na području općine,
- prati i razmatra potrebu financiranja javnih potreba u ovim djelatnostima, a koje su u nadležnosti 
Općine Marijanci,
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- predlaže programe razvoja sporta i njegovo omasovljenje,
- predlaže programe za razvoj ostalih rekreativnih aktivnosti i uključivanje ostalog stanovništva u njih,
- prati rad športskih klubova na području općine i održavanje sportskih objekata kojima se koriste i o 
tome podnosi izvješće općinskom vijeću,
- potiče razvoj kulturno umjetničkih društava i ostalih djelatnosti na području kulture.

Članak 50.

Odbor za protupožarnu i civilnu zaštitu:

- surađuje s dobrovoljnim vatrogasnim društvima te o problemima u njihovom radu podnose izvješće 
općinskom vijeću,
- predlaže općinskom vijeću donošenje potrebnih odluka ili poduzimanje određenih mjera vezanih uz 
protupožarnu zaštitu,
- surađuje sa Stožerom civilne zaštite Općine Marijanci.

Članak 51.

Odbor za prostorno uređenje, komunalne i stambene poslove:

- razmatra pitanja koja se odnose na utvrđivanje politike prostornog uređenja, daje svoja mišljenja i 
podnosi prijedloge odluka i drugih akata u oblasti prostornog planiranja i uređenja prostora općinskom 
vijeću,
- razmatra prostorne aspekte utemeljenosti prijedloga za razdvajanje i spajanje pojedinih dijelova 
naselja ili samih naselja,
- razmatra pitanja vezna uz mrežu komunalnih objekata komunalne infrastrukture i predlaže načine 
njihovog rješavanja,
- prati gospodarenje stanovima u vlasništvu općine i o tome podnosi izvješće općinskom vijeću.

Članak 52.

Povjerenstvo za procjenu šteta:
- utvrđuje štetu za područje općine i usklađuje njezinu procjenu,
- surađuje sa županijskim povjerenstvom za procjenu šteta,
- potvrđuje štetu, za čije otklanjanje, odnosno ublažavanje se odobravaju sredstva iz općinskog 
proračuna,
- državnom povjerenstvu predlaže odobrenje žurne pomoći prema žurnom postupku, na temelju 
izvješća i mišljenja županijskog povjerenstva,
- daje podatke za proglašenje elementarne nepogode,
- županijskom povjerenstvu prijavljuje štetu prema redovitom postupku,
- za općinsko vijeće i županijsko povjerenstvo izrađuje izvješće o štetama i utrošku sredstava pomoći.

Članak 53.
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Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna
tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga
odluka  i  drugih  akata,  davanje  mišljenja  i  prijedloga  u  svezi  pitanja  koja  su  na  dnevnom  redu
Općinskog vijeća.

Sastav, broj članova, djelokrug  i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.

2. OPĆINSKI NAČELNIK

Članak 54.

Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti u Općini.

Mandat općinskog načelnika traje u pravilu četiri godine.

Mandat općinskog načelnika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata
izbora  i  traje  do  prvog  radnog  dana  koji  slijedi  danu  objave  konačnih  rezultata  izbora  novoga
općinskog načelnika.

Općinski načelnik:

 Predstavlja i zastupa Općinu,
 Priprema prijedloge općih akata,
 Izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
 Utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,
 Upravlja imovinom Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općinskog

vijeća,
 Odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne

prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se
odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, ako je stjecanje i otuđivanje planirano
u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima, a najviše do 1.000.000,00 kuna,

 Upravlja prihodima i rashodima Općine,
 Upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
 Donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,
 Imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
 Imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
 Utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Općine,
 Predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune,
 Razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
 Imenuje i razrješava upravitelja vlastitog komunalnog pogona,
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 Donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih
djelatnosti,

 Sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 Donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih

djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
 Daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
 Imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i drugih pravnih osoba

(osim trgovačkih društava) kojima je Općina osnivač,
 Do  kraja  ožujka  tekuće  godine  podnosi  Općinskom  vijeću  izvješće  o  izvršenju  Programa

održavanja  komunalne  infrastrukture  i  Programu  gradnje  objekata  i  uređaja  komunalne
infrastrukture za prethodnu godinu,

 Provodi  postupak  natječaja  i  donosi  odluku  o  najpovoljnijoj  ponudi  za  davanje  u  zakup
poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća o
poslovnim prostorima,

 Donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja na području Općine,
 Organizira  zaštitu  od  požara  na  području  Općine  i  vodi  brigu  o  uspješnom  provođenju  i

poduzimanju mjera za unapređenje zaštita od požara,
 Usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog

djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni na Općinu,
 Nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
 Daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 Obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Članak 55.

Općinski  načelnik je  odgovoran za zakonitost  obavljanja  poslova koji  su u njegovom djelokrugu i
zakonitost rada upravnih tijela Općine.

Članak 56.

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu i to
do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj – prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje
siječanj – lipanj tekuće godine.

Pored izvješća iz stavka 1. ovog članka Općinsko vijeće može od općinskog načelnika tražiti i izvješće
o drugim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka općinski načelnik podnosi u roku od 30 dana od dana
primitka zahtjeva. Ukoliko se zahtjevom traži izvješće za veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje
izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.
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Općinsko vijeće ne može zahtijevati od općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije
proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 57.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:
- ima  pravo  obustaviti  od  primjene  opći  akt  Općinskog  vijeća,  ako ocijeni  da  je  tim aktom

povrijeđen zakon ili drugi propisi, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana otkloni
uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, općinski načelnik je dužan bez odgode o
tome obavijestiti  nadelžno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti mu
odluku o obustavi općeg akta,

Članak 58.

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.Smatra  se  da  je  općinski  načelnik  duže  odsutan  ili  spriječen
obavljati  svoju  dužnost  ako  duže  od  30  dana  nije  prisutan  u  prostorijama  općine  a  pri  tom
dužnosnicima, službenicima i namještenicima općine nije neposredno dostupan na drugom mjestu radi
dogovora o obavljanju poslova, donošenja odluka, potpisivanje akata i sl.

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 59.

Općinski načelnik  može odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno ili volonterski, a osoba koja
dužnost  obavlja  volonterski  ne  može  promijeniti  način  obavljanja  dužnosti  u  godini  održavanja
redovnih lokalnih izbora.

Članak 60.
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Općinskom načelniku mandat prestaje po sili zakona:

- danom dostave pisane ostavke,
- danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju

dužem od jednog mjeseca,
- danom prestanka prebivališta na području Općine,
- danom prestanka hrvatskog državljanstva i
- smrću.

U slučaju nastupanja nekog od razloga iz stavka 1.  ovog članka prije isteka dvije godine mandata
općinskog načelnika pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela će u roku od 8 dana o tome obavijestiti
Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.

Članak 61.

Općinski načelnik može se opozvati i na način propisan člankom 21. ovog Statuta.

Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu općinskog načelnika, mandat mu prestaje danom
objave  rezultata  referenduma,  a  do  provođenja  prijevremenih  izbora  dužnost  načelnika  obnašat  će
povjerenik kojeg imenuje Vlada Republike Hrvatske.

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.

VIII. UPRAVNA TIJELA

Članak 62.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine te obavljanje poslova državne uprave koji
su zakonom preneseni na Općinu, ustrojava se jedinstveni upravni odjel Općine.

Ustrojstvo i djelokrug jedinstvenog upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje općinski
načelnik.

Članak 63.

Jedinstveni upravni odjel u okviru svog djelokruga neposredno izvršava i nadzire provođenje zakona i
općih i pojedinačnih akata tijela Općine te poduzima propisane mjere, a osobito:
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- neposredno izvršava i nadzire provođenje općih akata Općinskog vijeća
- u slučaju neprovođenja općeg akta poduzima mjere propisane tim aktom i zakonom
- u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima,

obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba
- vodi očevidnike određene zakonom i drugim propisima i izdaje propisana uvjerenja i potvrde
- obavlja poslove državne uprave koji budu prenijeti na Općinu
- obavlja i druge poslove od interesa za općinu i njena tijela sukladno zakonima, Statutu i drugim

propisima

Jedinstveni upravni odjel za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovara
općinskom načelniku.

Članak 64.

Sredstva za rad upravnih tijela osiguravaju se u proračunu Općine.

IX. JAVNE SLUŽBE

Članak 65.

U okviru svog samoupravnog djelokruga Općina osigurava obavljanje poslova u području komunalnih,
društvenih i drugih djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana.

Članak 66.

Općina  osigurava  obavljanje  djelatnosti  iz  članka  58.  ovog  Statuta  osnivanjem  vlastitog  pogona,
trgovačkih društava, javnih ustanova ili drugih pravnih osoba.

Predstavnike Općine u tijelima upravljanja pravnih osoba kojima je Općina osnivač ili u kojima ima
udjele imenuje općinski načelnik, ako ovim Statutom nije drukčije propisano.

X. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE MARIJANCI

Članak 67.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini Marijanci, čine imovinu
Općine Marijanci.

Članak 68.
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Imovinom Općine upravljaju općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama zakona i ovoga
Statuta, pažnjom dobrog gospodara.

U  postupku  upravljanja  imovinom  općinski  načelnik  donosi  pojedinačne  akte  i  glede  upravljanja
imovinom  na  temelju  općih  akata  Općinskog  vijeća  o  uvjetima,  načinu  i  postupku  gospodarenja
imovinom Općine.

Članak 69.

Općina ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općine su:

- općinski  porezi,  prirezi,  naknade,  doprinosi  i  pristojbe,  u  skladu  sa  zakonom  i  posebnim
odlukama Općinskog vijeća,

- prihodi od imovine i imovinskih prava u vlasništvu Općine,
- prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih  osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima

Općina ima udjele,
- prihodi od koncesija,
- novčane  kazne  i  oduzeta  imovinska  korist  za  prekršaje  koje  propiše  Općina  u  skladu  sa

zakonom,
- udio u zajedničkim porezima i dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije

prema posebnom zakonu,
- sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu i
- drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 70.

Procjena godišnjih prihoda te utvrđeni iznosi rashoda Općine iskazuju se u proračunu Općine.

Svi prihodi proračuna moraju u proračunu biti iskazani prema izvorima iz koji potječu.

Svi rashodi proračuna moraju biti utvrđeni proračunom i uravnoteženi s prihodima.

Članak 71.

Proračun Općine i odluka o izvršenju proračuna donose se za proračunsku godinu i vrijede za godinu za
koju su doneseni.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci koje počinje 1. siječnja a završava 31. prosinca.

Članak 72.
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Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim
zakonom.

Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko
vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže
za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 73.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi ili povećaju rashodi utvrđeni proračunom, proračun
se mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i  dopunama proračuna po postupku propisanom za
donošenje proračuna.

Članak 74.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje općine nadzire Općinsko vijeće.

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

XII. AKTI OPĆINE

Članak 75.

Temeljem ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom Općinsko vijeće donosi Statut, Poslovnik,
proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte.

Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte kada temeljem zakona rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 76.

Općinski načelnik u okviru svoga djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je
za to ovlašten zakonom, Statutom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Članak 77.

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 78.
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Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka  75. stavka 1. ovog Statuta, na način i u
postupku propisanom ovim Statutom.

Opći akti objavljuju se u „Službenom glasniku” Općine Marijanci.

Članak 79.

Upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima
rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka može se, sukladno odredbama zakona, izjaviti žalba
nadležnom upravnom tijelu Osječko-baranjske županije ili pokrenuti upravni spor.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuje odredba Zakona o općem upravnom postupku.

U  izvršavanju  općih  akata  Općinskog  vijeća  pojedinačne  akte  donose  i  pravne  osobe  kojima  su
odlukom Općinskog vijeća, temeljem zakona, povjerene javne ovlasti.

Članak 80.

Nadzor nad zakonitošću općih akata koje Općinsko vijeće donosi u okviru samoupravnog djelokruga
obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

XIII. JAVNOST RADA

Članak 81.

Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i upravnih tijela Općine je javan.

Zainteresirana javnost i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama
Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 82.

Javnost  rada  Općinskog  vijeća  osigurava  se  objavljivanjem općih  akata  i  drugih  akata  općinskog
načelnika u službenom glasilu Općine i na internetskim stranicama Općine.

Javnost rada općinskog načelnika osigurava se objavljivanjem općih akata i drugih akata općinskog 
načelnika u službenom glasilu Općine Marijanci i na internetskim stranicama općine.
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Javnost rada upravnih tijela  Općine osigurava se putem komunikacije s medijima i  objavljivanjem
informacija na internetskim stranicama Općine.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 83.

Prijedlog  za  promjenu  Statuta  može  podnijeti  jedna  trećina  vijećnika  Općinskog  vijeća,  općinski
načelnik i Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen i podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika,  odlučuje hoće li pristupiti raspravi o predloženoj
promjeni Statuta.

Ako  se  niti  nakon  ponovljene  rasprave  ne  donese  odluka  o  tome  hoće  li  se  pristupiti  raspravi  o
predloženoj promjeni Statuta, isti prijedlog se ne može ponovno  staviti na dnevni red Općinskog vijeća
prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 84.

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine („Službeni glasnik” Općine Marijanci broj
01/18) i zakona, uskladit će se s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u
roku od 90 dana.

Članak 85.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statut Općine Marijanci stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku” Općine Marijanci.

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

Sukladno članku 20. stavak 1.  Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br.  94/13,
73/17, 14/19 i 98/19), te temeljem članka 57. Statuta Općine Marijanci ("Službeni glasnik"
Općine Marijanci br. 01/2018), načelnik Općine Marijanci podnosi

IZVJEŠĆE OPĆINE MARIJANCI O PROVEDBI PLANA
GOSPODARENJA OTPADOM ZA 2019. GODINU
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1. OPĆI PODACI

Prikupljanje komunalnog otpada na svom području Općina Marijanci osigurala je putem javne usluge
prikupljanja  miješanog komunalnog otpada  i  biorazgradivog  komunalnog  otpada,  kao  i  odvojenim
prikupljanjem otpadnog papira, metala, plastike i ostalih iskoristivih sastavnica komunalnog otpada,
putem komunalnog društva (navesti kojeg) koje posjeduje dozvolu za  organizirano sakupljanje i odvoz
otpada na ovlaštena odlagališta propisana u istoj.  Obračunska jedinica za pruženu uslugu odvoza i
zbrinjavanja otpada je model obračuna po posudi definiranog volumena. Prosječan broj odvoza od istog
korisnika je 1 x  tjedno.
 
Tablica 1. Opći podaci o Općini Marijanci
Naziv JLS OPĆINA MARIJANCI
Površina JLS 66 KM²
Broj stanovnika 2.405
Naziv davatelja javne usluge prikupljanja 
miješanog i biorazgradivog komunalnog 
otpada koje djeluje na području JLS

EKO – FLOR PLUS d.o.o. Oroslavje

Količina komunalnog otpada, po stanovniku 
obuhvaćenom organiziranim odvozom, za 
2019.godinu

159 kg po stanovniku

Mjesto odlaganja otpada  - odlagalište KOMBEL d.o.o. Belišće, Starovalpovački
put 65

KOMUNALAC d.o.o. Vukovar, Sajmište
174

Obuhvaćenost stanovništva organiziranim 
skupljanjem i odvozom komunalnog otpada 
u %.

100%

2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA

Osnovna infrastruktura za gospodarenje otpadom na predmetnom području su odlagališta za neopasni
otpad u Belišću i Vukovaru, spremnici raznih veličina za skupljanje otpada (plastične posude tipiziranih
veličina od 80, 120, 240 i 1100 l, tipizirane PVC vreće za otpadnu plastiku i papir, otvoreni i zatvoreni
kontejneri  zapremnine  5  m3 i  7  m3) i  vozni  park  za  skupljanje  i  prijevoz  otpada  do  odlagališta
(specijalna  vozila  konstruirana  tako  da  sprečavaju  rasipanje  otpada  i  širenje  prašine  i  neugodnih
mirisa).  Posude/kontejneri  za  korisni  otpad  se  postavljaju  na  određenim  lokacijama  u  općini  ili
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trgovinama ili pred stambenim objektima. Tako postavljene posude/kontejneri za sakupljanje otpadnog
papira,  ambalažnog  stakla,  PET  i  metalne  ambalaže  od  pića  i  napitaka  na  jednoj  lokaciji  čine
"reciklažni otok" često nazvan i "zeleni otok" ili “eko otok“. Uz skupljanje miješanog komunalnog
otpada,  organizirano  se  provodi  i  skupljanje  glomaznog  otpada,  uglavnom  jedanput  do  dva  puta
godišnje na određenim lokacijama na području JLS, a tendencija je da se skupljanje glomaznog otpada
orijentira  na  reciklažna  dvorišta  ili  mobilna  reciklažna  dvorišta. Analiza  postojećeg  stanja  u
gospodarenju otpadom na području Općine prikazana je u nastavku.

2.1.Građevine za gospodarenje otpadom

Na  području  Općine  Marijanci  nema  građevina  za  gospodarenje  otpado  u  smislu  odlagališta  za
neopasni otapd.

2.2. Sakupljanje posebne kategorije otpada

U tablici 4. su prikazane posebne kategorije otpada: količine odvojeno skupljenih posebnih kategorija
otpada po vrstama (u tonama): papir, karton, plastika, staklo, metal, glomazni otpad, istrošene gume i
ostali  iskoristivi  otpad,  građevinski  otpad (po  vrstama:  beton,  opeka,  crijep,  drvo,  staklo,  plastika,
metali  i  sl.),  biorazgradivi  otpad  za  kompostiranje;  skupljači  posebnih  kategorija  otpada;  način
zbrinjavanja posebnih kategorija otpada i građevinskog otpada.

Tablica 4.  Količine odvojeno prikupljenog otpada prema vrsti u 2019. od strane komunalnog društva

Vrsta otpada
Sakupljeno
otpada (t)

Ovlašteni
sakupljač

Ovlašteni oporabitelj,

Papir i karton
8,23

EKO – FLOR
PLUS d.o.o.

Nemamo podatak

Plastika
10,34

EKO – FLOR
PLUS d.o.o.

Nemamo podatak

Metali 0,00 N/P N/P
Staklo

3,29
EKO – FLOR
PLUS d.o.o.

Nemamo podatak

EE otpad 0,00 N/P N/P
Biootpad 0,00 N/P N/P
Glomazni otpad 5,05 N/P N/P
Tekstil 0,00 N/P N/P
Fluoroscentne
cijevi

0,00
N/P N/P

Jestiva  ulja  i
masti

0,00
N/P N/P
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Otpadne gume 0,00 N/P N/P
Filtri za ulja 0,00 N/P N/P
Ambalaža od 
plastike

1,26
EKO – FLOR
PLUS d.o.o.

Nemamo podatak

Otpadna maziva 
ulja

0,00
N/P N/P

Odbačena oprema
koja sadrži opasne
komponente

0,00
N/P N/P

Ambalaža od 
papira i kartona

3,45
EKO – FLOR
PLUS d.o.o.

Nemamo podatak

Ukupno 31,62

3. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM (PGO) OPĆINE MARIJANCI

Zakonom  o  održivom  gospodarenju  otpadom  (ZOGO)  navedeno  je  kako  su  jedinice  lokalne
samouprave, pa tako i  Općina Marijanci,  dužne izraditi Plan gospodarenja otpadom te za prijedlog
plana  gospodarenja  otpadom  ishoditi  prethodnu  suglasnost  upravnog  tijela  jedinice  područne
(regionalne)  samouprave  nadležnog  za  poslove  zaštite  okoliša.  Općina  Marijanci je  izradila  Plan
gospodarenja otpadom za razdoblje 2018.-2023. kako bi se uskladila s Planom gospodarenja otpadom
Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2023. godine.  

Tablica 5. Plan gospodarenja otpadom Općine Marijanci za razdoblje 2018.-2023. s osvrtom na 2019.

JLS je izradila PGO temeljem ZOGO DA

PGO Općine Marijanci izrađen u 
sukladno Zakonu o otpadu1 i važeći je 
temeljem čl.174. ZOGO

DA

Puni naziv PGO PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE
MARIJANCI ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO

2023.
Ishodovana suglasnost OBŽ (čl. 21. 
ZOGO) DA

1  Zakon o otpadu („Narodne novine br. 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09)
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Plan objavljen u Službenom glasilu 
(upisati broj)

"SLUŽBENI GLASNIK" OPĆINE
MARIJANCI BROJ 06/2018

Izmjene i dopune PGO NE

Izrađeno izvješće o provedbi PGO RH 
u 2019. god.

N/P

Ciljevi iz PGO
- Unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim 
otpadom
- Unaprijediti sustav gospodarenja posebnim 
kategorijama otpada
- Kontinuirano provoditi izobrazno – 
informativne aktivnosti
- Unaprijediti nadzor nad gospodarenjem 
otpadom

Ostvareni ciljevi iz PGO u 2019. Provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti

Mjere PGO - Kućno kompostiranje
- Zelena javna nabava za ustavnove i tijela javne
vlastita
- Edukacija stanovništva
- Izgradnja reciklažnih dvorišta
-  Nabava  opreme  za  odvojeno  prikupljanje
papira, kartona i plastike
- Izobrazba svih sudionika uključenih u nadzor
gospodarenja otpadom

Provedene mjere iz PGO u 2019. - Kućno kompostiranje
- Edukacija stanovništva
- Započela izgradnja reciklažnog dvorišta
-  Započela  nabava  opreme  za  odvojeno
prikupljanje papira, kartona i plastike

4. PODACI O LOKACIJAMA ONEČIŠĆENIM OTPADOM I NJIHOVOM UKLANJANJU

Na području Općine Marijanci u 2019. nisu evidentirane nove lokacije divljih odlagališta. 
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5. PROVEDBA MJERA GOSPODARENJA OTPADOM ODREĐENIH PGO RH ZA 
OSTVARENJE CILJEVA DEFINIRANIH PLANOM OPĆINE MARIJANCI

Gospodarenje otpadom je od interesa za Republiku Hrvatsku, a osiguravaju ga Vlada RH i MZOE
propisivanjem mjera gospodarenja otpadom. PGO RH definirani su ciljevi u gospodarenju otpadom,
propisane mjere za njihovo ostvarenje, određeni nosioci provedbe mjera, mogući izvori financiranja i
rokovi za provedbu mjera.  Županije i  JLS dužne su na svom području osigurati  uvjete i  provedbu
propisanih mjera.  
U nastavku se daju mjere za ostvarenje ciljeva u gospodarenju otpadom čiji nosioci su županija i JLS. 
Cilj 1.  Unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom

Unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom planirano je provedbom mjera za smanjenje
ukupne količine proizvedenog komunalnog otpada, unaprjeđenjem sustava za odvojeno prikupljanje
otpada, smanjenjem udjela biotpada u komunalnom otpadu i smanjenjem količine otpada koji se odlaže
na odlagališta. Za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u OBŽ planirana je uspostava
Centra za gospodarenje otpadom. U nastavku slijedi opis aktivnosti provedbe mjera za ostvarenje ovog
cilja.

Cilj 1.1.  Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada za 5%

Za ostvarenje ovog cilja predviđena je provedba mjera na razini JLS koje trebaju poticati stanovnike na
kompostiranje u vlastitim komposterima ili u vlastitom vrtu te osigurati izobrazbu djelatnika službi za
komunalno  redarstvo,  kako  bi  se  unaprijedio  nadzor  nad  gospodarenjem  otpadom.  Kućno
kompostiranje uključuje: nabavu i distribuciju kućnih kompostera, izradu edukacijsko informativnih
materijala te organizaciju promidžbenih aktivnosti i  radionica u ruralnim područjima i predgrađima
urbanih sredina s većim brojem samostalnih stambenih jedinica  s okućnicom.

Tablica 7. Mjera - kućno kompostiranje  
Provedene aktivnosti do 2019. Provedene aktivnosti u 2019.

Općim aktom Općine Marijanci propisano
kućno kompostiranje biorazgradivog otpada

iz kućanstava

Provedene izobrazne aktivnosti o načinu i
učincima kućnog kompostiranja

Oprema za biorazgradivi otpad do 2019. Nabava opreme za biorazgradivi otpad u 
2019.

N/P N/P

Cilj 1.2. Odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog  komunalnog otpada (prvenstveno papira, 
             stakla, plastike, metala i biootpada) 

Za ostvarenje  ovog cilja  potrebno  je  na  razini  JLS osigurati  infrastrukturu  koja  potiče  i  olakšava
odvojeno  prikupljanje  pojedinih  vrsta  komunalnog  otpada:  papir,  staklo,  plastika,  metal,  biootpad,
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glomazni  otpad  i  slično  putem kanti  za  odvojeno  prikupljanje  otpada,  zelenih  otoka  i  reciklažnih
dvorišta.  Zakonom  je  JLS  propisana  obveza  osiguranja  uspostave  minimalno  jednog  reciklažnog
dvorišta ako ima više od 3.000 stanovnika i još po jedno na svakih idućih 25.000 stanovnika na svom
području. JLS je dužna u naseljima u kojima se ne nalazi reciklažno dvorište osigurati funkcioniranje
istog posredstvom mobilne jedinice koja se u smislu ovog Zakona smatra reciklažnim dvorištem.  

U nastavku slijedi tablični prikaz mjera za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. 

Tablica 8. Prikaz mjera za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada
Broj reciklažnih dvorišta i 
lokacija istih

U izgradnji reciklažno dvorište Općine Marijanci na
lokaciji naselja Kunišinci, Sv. Marka BB

Broj reciklažnih otoka i 
lokacija istih

- Marijanci, Trg sv. Petra i Pavla 4
- Črnkovci, N. Tesle BB (Poduzetnička zona Črnkovci)
- Kunišinci, K. Zvonimira 61
- Čamagajevci, Glavna 101
- Bočkinci, M. Gupca 25

Broj mobilnih jedinica i 
nazivi naselja u kojima se 
prikuplja otpad posredstvom 
istih

N/P

Nabava opreme i vozila za 
odvojeno prikupljanje papira, 
kartona, metala, plastike, 
stakla i tekstila do 2019.

Nabavljeni su kontejneri od 1.100 litara za opremanje
"Zelenih otoka" u svim naseljima Općine Marijanci (papir,

plastika, tekstil, metal, staklo). Podnešena prijava na
natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
za nabavku kanta od 120 litara za odvojeno prikupljanje

otpadne plastike i papira.
Nabava opreme i vozila za 
odvojeno prikupljanje papira, 
kartona, metala, plastike, 
stakla i tekstila u 2019.

N/P

Cilj 1.3.  Odvojeno prikupiti 40% mase proizvedenog biootpada iz komunalnog otpada 

Za ostvarenje  ovog cilja  potrebno je  na  razini  JLS do 2020.  godine  osigurati  opremu i  vozila  za
odvojeno  prikupljanje  biootpada  i  izgraditi  postrojenja  za  njegovu  biološku  obradu,  u  kojima  se
biootpad  aerobno (kompostane) ili anaerobno obrađuje (bioplinska postrojenja), s ciljem proizvodnje
komposta,  digestata  i  bioplina,  kao  i  smanjenja  ukupne  količine  odloženog  otpada  na  odlagališta.
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Biootpad  je  biološki  razgradivi  otpad  iz  vrtova  i  parkova,  hrana  i  kuhinjski  otpad  iz  kućanstava,
restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda.
Na  području  Općine  Marijanci  niti  jedna  tvrtka nije  ishodila  dozvolu  za  obavljanje  djelatnosti
gospodarenja otpadom na bioplinskom postrojenju postupkom fermentacije biorazgradivog otpada u
svrhu proizvodnje bioplina

Cilj 1.4  Odložiti na odlagališta manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada 
Za ostvarenje ovog cilja, uz pretpostavku da su postignuti Ciljevi 1.2 i 1.3,  potrebno je na razini JLS
provoditi  redovite  analize  sastava  miješanog  komunalnog  otpada  za  potrebe  praćenja  ciljeva  i
određivanja udjela biorazgradive komponenete u otpadu. 
Tablica 9. Odvojeno sakupljene vrste otpada iz komunalnog otpada u 2019.
Vrsta otpada Sakupljeno otpada (t) Oporabljeno otpada (t) Neiskoristivi dio 

otpada odložen na 
odlagalište (t)

Papir i karton 11,68 Nemamo podatak Nemamo podatak
Plastika 11,60 Nemamo podatak Nemamo podatak
Metali 0,00 Nemamo podatak Nemamo podatak
Staklo 3,29 Nemamo podatak Nemamo podatak
Biootpad 0,00 Nemamo podatak Nemamo podatak
Glomazni otpad 5,05 Nemamo podatak Nemamo podatak

Cilj 2. Unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada

Sustavi gospodarenja posebnim kategorijama otpada odnose se na: gospodarenje građevnim otpadom,
otpadnim muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i građevnim otpadom koji sadrži azbest. U
nastavku slijedi opis aktivnosti provedbe mjera za ostvarenje ovog cilja.

Cilj 2.1 Odvojeno prikupiti 75% mase proizvedenog građevnog otpada 

Za ostvarenje ovog cilja potrebno je do 2020. godine u JLS osigurati izgradnju i opremanje novih te
unaprjeđenje postojećih reciklažnih dvorišta za građevni otpad, što uključuje i mobilna postrojenja za
recikliranje građevnog otpada. 
 
U nastavku je prikazan  pregled  realiziranih mjera za unaprjeđenje sustava gospodarenja posebnim
kategorijama otpada (Cilj 2.).

Tablica 10.  Pregled realiziranih mjera za unaprjeđenje sustava gospodarenja posebnim kategorijama
otpada (Cilj 2.)
Izgradnja i opremanje RD 
za građevni otpad-navesti 
svu ishođenu 

Trenutno odlaganje 
građevnog otpada-
lokacija 

Količina 
odloženog 
građevnog 

Izgradnja ploha za 
odlaganje građevnog 
otpada koji sadrži 
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dokumentaciju otpada (t) azbest
N/P N/P N/P N/P

Cilj 3. Unaprijediti sustav gospodarenja opasnim otpadom -  Za ostvarenje ovog cilja MZOE treba izraditi
studiju izvedivosti i dati preporuke za unaprjeđenje sustava.

Cilj 4. Sanirati lokacije onečišćene otpadom – opis u točki 4. i pregled u tablici 6.

Cilj 5.  Kontinuirano provoditi izobrazno informativne aktivnosti 

Provedba  aktivnosti  predviđenih  Programom  izobrazno-informativnih  aktivnosti  o  održivom
gospodarenju otpadom u Općini Marijanci su: 

 obilježavanje datuma vezanih uz zaštitu okoliša, 
 natjecanje u školama u izradi kreativnih stvari od prethodno prikupljenog otpada,
  izobrazno-informativni  materijali  za  predškolsku i  školsku djecu o održivom gospodarenju

otpadom, 
 izrada aplikacije za održivo gospodarenje otpadom za pametne telefone, 
 banneri za objavu na internetskim portalima, plaćeni oglasi u elektronskim medijima, 
 nagrada za najbolju gradsku četvrt/ odbor/zgradu u praksama razdvajanja otpada, 
 letci  za  strane  turiste  na  ulazima  u  turističke  centre  i  zajednice  s  uputama  za  odgovorno

postupanje s otpadom.

   Provedba mjera gospodarenja otpadom određenih PGO RH:
Kućno kompostiranje:

 nabava i distribucija kućnih kompostera (broj sufinanciranih kućnih kompostera),
 izrada edukacijsko-informativnih materijala,
 sudjelovanje  na  edukativnim  radionicama  o  načinu  organiziranja  i  provođenja  kvalitetnih

kampanja na temu sprečavanja nastanka biootpada uključujući i edukaciju na temu važnosti
kompostiranja i primjene kompostera),

 organizacija kampanja na temu sprečavanja nastanka biootpada.

  

Tablica 11. Pregled provedenih izobrazno-informativnih aktivnosti u 2019. godini
Aktivnosti

Informativna publikacija o 
gospodarenju otpadom

Informativna publikacija o gospodarenju otpadom dostavljena
u sva kućanstva Općine Marijanci kroz projekt "Jasno i čisto"

Grada Belišća i Općine Marijanci
Specijalizirani prilog u 
medijima (televizija ili 
radio)

Specijalizirani prilozi u medijima realizirani su kroz projekt
"Jasno i čisto" Grada Belišća i Općine Marijanci
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Uspostava mrežne stranice
o gospodarenju otpadom

Na službenim stranicama Općine Marijanci nalaze sve svi
relevantni podatci o gospodarenju otpadom na području iste

Edukacije o gospodarenju 
otpadom

Edukacije o gospodarenju otpadom kroz projekt "Jasno i
čisto" Grada Belišća i Općine Marijanci odrađene su sa

učenicima osnovnih škola u područnim školama Marijanci i
Črnkovci

Obilježavanje datuma 
vezanih za zaštitu okoliša

-

Cilj 7. Unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom 
 U izvještajnom razdoblju nije bilo izobrazbe djelatnika vezano za isto

6. POPIS PROJEKATA ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, ORGANIZACIJSKI 
ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA 
GOSPODARENJA OTPADOM

Općina Marijanci je dužna osigurati provedbu mjera gospodarenja otpadom na kvalitetan, postojan i
ekonomski  učinkovit  način  u  skladu  s  načelima  održivog  razvoja,  zaštite  okoliša  i  gospodarenja
otpadom osiguravajući pri tom javnost rada. Sredstva za provedbu ovog Plana potrebno je osigurati iz
vlastitih  sredstava  Općine  i  sredstava  komunalne  tvrtke,  Fonda  za  zaštitu  okoliša  i  energetske
učinkovitosti  te strukturnih i investicijskih fondova Europske unije namijenjenih zaštiti okoliša.

Tablica  12.  Pregled  mjera  predviđenih  za  izvršenje  u  2019.  prema  Planu  gospodarenja  otpadom
Grada/Općine za razdoblje 2017.-2022. 

Predviđene mjere PGO za 2019. Provedene mjere u 2019. Napomena2 

- Kućno kompostiranje
- Edukacija stanovništva
- Izgradnja reciklažnog dvorišta
- Nabava opreme za odvojeno 
prikupljanje papira, kartona i plastike
- Zelena javna nabava za ustavnove i 
tijela javne vlastita
- Izobrazba svih sudionika uključenih
u nadzor gospodarenja otpadom

- Kućno kompostiranje
- Edukacija stanovništva
- Započela izgradnja 
reciklažnog dvorišta
- Započela nabava opreme za 
odvojeno prikupljanje papira, 
kartona i plastike

- Nisu provođene 
nabave koje bi se 
mogle 
okarakterizirati 
kao "Zelena javna
nabava"
- Izobrazba svih 
sudionika 
uključenih u 
nadzor 
gospodarenja 
otpadom nije 
provedena zbog 

2  Navesti razloge zašto nisu provedene mjere
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manjka ljudskih 
resursa

7. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA

Utrošena financijska sredstva u 2019. godini vlastita, iz državnog proračuna – Fond za gospodarenje
otpadom:  nabavu  kanti  za  skupljanje  otpada  u  domaćinstvima,  kontejnera  za  odvojeno  skupljanje
posebnih  kategorija  otpada,  postavljanje  reciklažnih  otoka,  rashladnih  kontejnera  i  opreme  za
građevinski otpad, sanaciju službenih i divljih odlagališta otpada te lokacija otpadom onečišćenog tla,
način  financiranja  i  procjena  ukupne  vrijednosti  sanacije,  edukaciju  stanovništva  za  gospodarenje
otpadom. PGO RH je planirano da se financijska sredstva za provedbu mjera u gospodarenju otpadom
osiguravaju iz javnih izvora: državni proračun, proračuni jedinica područne (regionalne) samouprave,
proračuni  jedinica  lokalne  samouprave,  EU fondovi  (Operativni  program konkurentnost  i  kohezija
2014.  -  2020.),  Fond  za  zaštitu  okoliša  i  energetsku  učinkovitost,  Hrvatske  vode;  kredita  banaka:
Svjetska banka, Europska banka za razvoj, Europska investicijska banka; privatnih izvora: privatna
ulaganja  u  sve  vrste  obrade  otpada,  privatna  ulaganja  u  centre  za  gospodarenje  otpadom (javno-
privatno partnerstvo, koncesije i dr.), privatna ulaganja u primarno izdvajanje i prikupljanje otpada -
postrojenja za reciklažu i skupljanje   (javno-privatno partnerstvo, koncesije i dr.).

Za provedbu mjera planiranih PGO RH u Općini Marijanci su tijekom 2019. godine korištena sredstva
EU/FZOEU-a i sredstva JLS. Prikaz utrošenih sredstava daje se u tablici 13. u nastavku.

Tablica 13. Financijska sredstva utrošena za provedbu mjera PGO RH u Općini  u 2019. godini 

Godina provedbe

Za unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom i provedba
izobrazno-informativnih aktivnosti

 Za sanacije odlagališta i otpadom onečišćenog tla

Svrha  Izvor sredstava (kn)
Svrha

Vlastita EU/FZOEU

Do 2019.

Sufinanciranje rada reciklažnog
dvorišta u Belišću, izrada

projektne dokumentacije za
izgradnju reciklažnog dvorišta

Općine Marijanci

157.300,00 0,00 N/P

tijekom 2019.
Izgradnja reciklažnog dvorišta

Općine Marijanci,
sufinanciranje rada reciklažnog

dvorišta u Belišću

236.659,33 568.730,05

N/P
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8. ZAKLJUČAK

Ciljevi  u  gospodarenju  otpadom  do  2022.  godine  prema  PGO  RH  i  trenutno  stanje  prikazani  su
tablicom u nastavku.

Tablica 14. Ciljevi gospodarenja otpadom i trenutno stanje u 2019. na području Općine Marijanci

Cilj Stanje (2019.)

Cilj  1.1.   Smanjiti  ukupnu  količinu
proizvedenog  komunalnog  otpada  za
5% u odnosu na 2015. godinu

Cilj do 2022. godine: -- t
Planirano 2019. godine: -- t
Stanje 2019. godine: 412,99 t
2015. godina: 424,12 t

Cilj 1.2. Odvojeno prikupiti 60% 
mase proizvedenog  komunalnog 
otpada (prvenstveno papira, 
stakla, plastike, metala i 
biootpada) 

Cilj do 2022. godine: -- t
Planirano 2019. godine: -- t
Stanje 2019. godine: 31,62 t
2015. godina: 27,12 t

Cilj 1.3.  Odvojeno prikupiti 40% 
mase proizvedenog biootpada iz 
komunalnog otpada 

Cilj do 2022. godine: (nemamo podatak) t
Planirano 2019. godine: (nemamo podatak) t
Stanje 2019. godine:  (nemamo podatak) t

Cilj 1.4  Odložiti na odlagališta 
manje od 25% mase proizvedenog 
komunalnog otpada 

Cilj do 2022. godine: -- t
Planirano 2019. godine: -- t
Stanje 2019. godine: 381,37 t
2015. godina: 397 t

KLASA: 351-01/20-01/01
URBROJ: 2115/02-01-20-01
Marijanci, 27. ožujak 2020. godine

NAČELNIK OPĆINE MARIJANCI
DARKO DORKIĆ
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                           REPUBLIKA HRVATSKA
       OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
                   OPĆINA MARIJANCI
                   OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 363-05/21-01/01
URBROJ: 2115/02-01-21-03
Marijanci, 23. ožujak 2021. godine

Sukladno članku 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine”
broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), te temeljem članka 54. Statuta Općine Marijanci ("Službeni
glasnik" Općine Marijanci br. 01/18, 02/21), načelnik Općine Marijanci podnosi

IZVJEŠĆE OPĆINE MARIJANCI O PROVEDBI PLANA
GOSPODARENJA OTPADOM ZA 2020. GODINU

ožujak 2021. 
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 OPĆI PODACI

Tablica 1. Opći podaci o Općini Marijanci i davatelja javne usluge prikupljanja za Općinu Marijanci
Naziv JLS OPĆINA MARIJANCI
Površina JLS 66 KM²
Broj stanovnika 2.405
Naziv davatelja javne usluge prikupljanja 
miješanog i biorazgradivog komunalnog 
otpada koje djeluje na području JLS

EKO – FLOR PLUS d.o.o. Oroslavje

Naziv davatelja javne usluge prikupljanja 
posebnih kategorija otpada koje djeluje na 
području JLS 

EKO – FLOR PLUS d.o.o. Oroslavje

Obveznik dostave podataka o količinama i 
vrstama otpada u Registar onečišćavanja u 
okoliš (ROO)3 za Općinu Marijanci

EKO – FLOR PLUS d.o.o. Oroslavje

Datum dostave podataka o količinama i 
vrstama otpada u ROO za 2020. 

Nemamo podatak

Specifična količina komunalnog otpada, po 
stanovniku obuhvaćenom organiziranim 
odvozom, za 2020.godinu

414,95

Obuhvaćenost stanovništva organiziranim 
skupljanjem i odvozom komunalnog otpada 
u %.

100%

Broj reciklažnih dvorišta 0
Broj eko otoka 5
Mjesto odlaganja otpada  - odlagalište KOMBEL d.o.o. Belišće, Starovalpovački

put 65
KOMUNALAC d.o.o. Vukovar, Sajmište

174
Specifična  količina  komunalnog  otpada,  po  stanovniku  obuhvaćenom  organiziranim  odvozom,  za
2020.godinu, iznosila je: spec. količina (kg/stan/dan) = količina otpada x 1000 / (broj stanovnika x
365) = kg/stan/dan

 ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA GOSPODARENJA OTPADOM

o Infrastruktura za gospodarenje otpadom

Popis reciklažnih dvorišta, eko otoka i mobilnih jedinica te detaljniji opis istih na području  Općine
Marijanci prikazan je tablicama 2., 3., 4., 5., 6. i 7. u nastavku.

3 Dostava podataka obveznika sukladno Pravilniku o registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine“  87/15) 
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 Reciklažna dvorišta, eko otoci i mobilne jedinice za gospodarenje otpadom

Tablica 2. Popis reciklažnih dvorišta na području Općine Marijanci

Red.
br.

Naziv osobe
koja upravlja
reciklažnim
dvorištem

Broj reciklažnih
dvorišta 

Adresa lokacije
reciklažnog dvorišta

Ključni broj 
prikupljenog
otpada4 

Količina
odvojeno

prikupljenog
otpada prema
vrsti u 2020.

(t)
  1. n/p 0 n/p n/p 0

Tablica 3. Popis eko otoka na području Općine Marijanci

Red.
br.

Naziv davatelja javne
usluge

Adresa lokacije  eko otoka

Ključni broj 
prikupljenog
otpada 

Količina
odvojeno

prikupljenog
otpada prema
vrsti u 2020.

(t)
  1. EKO – FLOR PLUS

d.o.o. Oroslavje
- Marijanci, Trg sv. Petra i 
Pavla 4
- Črnkovci, N. Tesle BB 
(Poduzetnička zona 
Črnkovci)
- Kunišinci, K. Zvonimira 
61
- Čamagajevci, Glavna 101
- Bočkinci, M. Gupca 25

20-01-11-
TEKSTIL
15-01-07-

STAKLENA
AMBALAŽA

20-01-01-PAPIR I
KARTON
20-01-39-

PLASTIKA

0,15

1,43

Nemamo
podataka
Nemamo
podatak

Tablica 4. Popis mobilnih reciklažnih dvorišta i nazivi naselja u kojem se prikuplja otpad posredstvom
istih 

Red.
br.

Naziv osobe
koja upravlja

mobilnim
reciklažnim
dvorištem

Broj mobilnih
jedinica i adresa
sjedišta mobilne

jedinice

Nazivi naselja u 
kojem se prikuplja 
otpad posredstvom 
istih

Ključni broj 
prikupljenog
otpada 

Količina
odvojeno

prikupljenog
otpada prema
vrsti u 2020.

(t)

4  ključni broj otpada  propisan  Pravilnikom o katalogu otpada („Narodne novine“  broj 90/15)
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  1. EKO – FLOR
PLUS d.o.o.

Oroslavje
0 0 n/p 0

Tablica 5. Izgradnja i opremanje reciklažnih dvorišta na području Općine Marijanci
Izgradnja i 
opremanje 
RD5 do 2019. 
godini

Izgradnja i 
opremanje RD6 u 
2020. godini

Nabavka opreme u 2020. Ukupno opreme

Ishođena
Građevinska

dozvola,
sklopljen
Ugovor o

sufinanciranju
izgradnje i

opremanja RD
Općine

Marijanci sa
FZOEU

Izgrađeno i
opremljeno RD

Općine Marijanci
te za isto ishođena
Uporabna dozvola,

RD Općine
Marijanci upisno u
registar reciklažnih

dvorišta

Izgrađeno je i  kompletno
opremljeno Reciklažno

dvorište Općine Marijanci

Vrijednost izgradnje
i opremanja RD:

2.534.385,30 kuna

Tablica 6. Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevni otpad na području Općine Marijanci
Izgradnja i opremanje 
RD za građevni otpad-
navesti predviđenu 
lokaciju i svu ishođenu 
dokumentaciju 

Trenutno odlaganje 
građevnog otpada-
lokacija 

Količina 
odloženog 
građevnog 
otpada (t)

Predviđena lokacija za 
izgradnju plohe za 
odlaganje građevnog 
otpada koji sadrži 
azbest7

n/p Građevinski otpad
pravne osobe odlažu

na  ovlaštena
odlagališta

Nemamo
podatak

Nije predviđena
lokacija

Tablica 7. Izgradnja i opremanje kompostane za biorazgradivi otpad na području Općine Marijanci
Izgradnja i opremanje 
kompostane- navesti 
predviđenu lokaciju i 

Trenutna lokacija
odlaganja

biorazgradivog otpada

Ključni brojevi
otpada koji se
oporabljuju u

Ključni brojevi
otpada koji su
predviđeni za

5 Navesti do sada svu ishođenu dokumentaciju pojedinačno za svako reciklažno dvorište (RD)
6 Navesti  svu ishođenu dokumentaciju za pojedinačno za svako reciklažno dvorište (RD)
7  Sukladno članku 59. stavak 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13, 73/17, 14/19, 

98/19)
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svu ishođenu 
dokumentaciju 

kompostani oporabu u
kompostani

n/p Biorazgradivi otpad
odlaže se u

domaćinstvima

n/p n/p

 PODACI O LOKACIJAMA ONEČIŠĆENIM OTPADOM I NJIHOVOM UKLANJANJU

Na području Općine Marijanci u 2020. nisu evidentirane nove lokacije divljih odlagališta. 

  PLAN GOSPODARENJA OTPADOM (PGO) OPĆINE MARIJANCI

JLS Općina Marijanci je izradila Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2018. - 2023. kako bi se
uskladio s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine.  

Tablica 8. Plan gospodarenja otpadom  Općine Marijanci za razdoblje 2018. -  2023. s osvrtom na
2020.

JLS je izradila PGO temeljem ZOGO DA

Puni naziv PGO8 PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE
MARIJANCI ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO

2023.
Plan objavljen u Službenom glasilu9 „SLUŽBENI GLASNIK” OPĆINE

MARIJANCI BROJ 06/2018
Ishodovana  suglasnost  OBŽ  (čl.  21.
ZOGO)10 DA

Izrađeno Izvješće o provedbi PGO RH 
u 2019. god. N/P
Izvješće  iz  2019.  objavljeno  u
Službenom glasilu11

„SLUŽBENI GLASNIK” OPĆINE
MARIJANCI BROJ 03/2021

8 Upisati Izmjene i dopune PGO ukoliko ih je bilo
9  Upisati broj Službenog glasnika u kojem je objavljen
10  Upisati datum
11 Upisati broj Službenog glasnika u kojem je objavljeno izvješće
 Upisati broj Službenog glasnika u kojem će biti objavljeno ili je već objavljeno izvješće
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Broj  Službenog  glasnika  u  kojem  će  biti
objavljeno Izvješće o provedbi PGO RH 
u 2020. god. 

„SLUŽBENI GLASNIK” OPĆINE
MARIJANCI BROJ 03/2021

 PROVEDBA  MJERA  GOSPODARENJA  OTPADOM  ODREĐENIH  PGO  RH ZA
OSTVARENJE CILJEVA DEFINIRANIH PLANOM 

Tablica 10. Kućno kompostiranje  
Provedene aktivnosti do 2020. Provedene aktivnosti u 2020.

Općim aktom Općine Marijanci propisano
kućno kompostiranje biorazgradivog otpada

iz kućanstava

Provedene izobrazne aktivnosti o načinu i
učincima kućnog kompostiranja

Oprema za biorazgradivi otpad do 2020. Nabava opreme za biorazgradivi otpad u 
2020.

n/p n/p

Tablica 11. Odvojeno sakupljene vrste otpada iz komunalnog otpada na kućnom pragu u 2020.godini
Vrsta otpada Sakupljeno otpada 

(t)
Oporabljeno otpada (t) Neiskoristivi dio 

otpada odložen na 
odlagalište (t)

Papir i karton 13,56 Nemamo podatak Nemamo podatak
metal 0,00 Nemamo podatak Nemamo podatak
staklo 0,00 Nemamo podatak Nemamo podatak
plastika 13,54 Nemamo podatak Nemamo podatak
Glomazni otpad 5,68 Nemamo podatak Nemamo podatak

  Tablica 12. Pregled provedenih izobrazno-informativnih aktivnosti u 2020. godini
Aktivnosti

Informativna publikacija o
gospodarenju otpadom

n/p

Specijalizirani prilog u 
medijima (televizija ili 
radio)

n/p

Uspostava mrežne stranice
o gospodarenju otpadom

Na službenim internetskim stranicama Općine Marijanci
nalaze se svi relevantni podatci o gospodarenju otpadom te je

uređena  poveznica sa informacijama o provedbi projekta
„Jasno i čisto” kojeg Općina Marijanci provodi u partnerstvu
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sa Gradom Belišćem u svrhu edukacije stanovništava o
održivom gospodarenju otpadom

Edukacije o gospodarenju 
otpadom12

n/p

Obilježavanje datuma 
vezanih za zaštitu okoliša

n/p

Tablica  13.  Pregled  mjera  predviđenih  za  izvršenje  u  2020.  prema  Planu  gospodarenja  otpadom
Općine Marijanci za razdoblje 2018. - 2023.  

Predviđene mjere PGO za 2020. Provedene mjere u 2020. Napomena13 

- Kućno kompostiranje
- Edukacija stanovništva
- Zelena javna nabava za ustanove i 
tjela javne vlasti
- Izgradnja reciklažnog dvorišta
- Nabava opreme za odovjeno 
prikupljanje papira, kartona i plastike

- Kućno kompostiranje
- Edukacija stanovništva
- Izgrađeno reciklažno dvorište
- Sklopljen ugovor o nabavi 
opreme za odvojeno 
prikupljanje papira, kartona i 
plastike

- Nisu provođene 
nabave koje bi se 
mogle 
okarakterizirati 
kao „Zelena javna
nabava”

. 

 

12  Upisati i eko škole ukoliko ih ima i provođenje aktivnosti u njima
13  Navesti razloge zašto nisu provedene mjere
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 IZVORI  I  VISINA  FINANCIJSKIH  SREDSTAVA  ZA  PROVEDBU  MJERA
GOSPODARENJA OTPADOM

Za provedbu mjera planiranih PGO RH u Općini Marijanci su tijekom 2020. godine korištena sredstva
EU/FZOEU-a,  sredstva  JLS i  sredstva  komunalnih  poduzeća.  Prikaz  utrošenih  sredstava  daje  se  u
nastavku u tablicama 14., 15. i 16.

Tablica 14. Prikaz sufinanciranje gradnje objekata za gospodarenje komunalnim otpadom - reciklažna 
dvorišta

Godina provedbe

Sufinanciranje gradnje objekata za gospodarenje komunalnim otpadom -reciklažna dvorišta

Svrha  Izvor sredstava (kn)
Vlastita 

do 2020. Sufinanciranje rada RD u Belišću i izgradnja reciklažnog dvorišta
Općine Marijanci

236.659,33

tijekom 2020. Sufinanciranje rada RD u Belišću i izgradnja reciklažnog dvorišta
Općine Marijanci

57.000,00

Tablica 15. Prikaz sufinanciranja mjera za unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom14 i  provedba
izobrazno-informativnih aktivnosti

Godina provedbe
Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom i provedba izobrazno-informativnih aktivnosti

Svrha  Izvor sredstava (kn)
Vlastita 

do 2020.
Održavanje edukacija  od održivom gospodarenju otpadom u okviru

projekta „Jasno i čisto”: Društveni dom Marijanci, Područna
osnovna škola Marijanci, Područna osnovna škola Črnkovci

tijekom 2020.
Javna tribina u okviru provedbe projekta „Izgradnja Reciklažnog

dvorišta Općine Marijanci”
Informative aktivnosti u okviru provedbe projekta „Izgradnja

Reciklažnog dvorišta Općine Marijanci”

14  Nabavka opreme za odvojeno sakupljanje posebne kategorije otpada na kućnom pragu
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Tablica 16. Prikaz sufinanciranja mjera sanacija lokacija onečišćenih otpadom

Godina provedbe
Sanacija lokacija onečišćenih otpadom

Svrha  Izvor sredstava (kn)
Vlastita 

do 2020.
n/p

tijekom 2020. n/p

 ZAKLJUČAK

Ciljevi  u  gospodarenju  otpadom do  2022.  godine  prema  PGO  RH  i  trenutno  stanje  prikazani  su
tablicom u nastavku.

Tablica 17. Ciljevi gospodarenja otpadom i trenutno stanje u 2020. na području Općine Marijanci

Cilj Stanje (2020.)

Cilj  1.1.   Smanjiti  ukupnu  količinu
proizvedenog  komunalnog  otpada  za
5% u odnosu na 2015. godinu

Cilj do 2022. godine: 402,91 t
Planirano 2020. godine:-- t
Stanje 2015. godine: 424,12 t
Stanje 2019. godine: 412,99 t
Stanje 2020. godine: 364,25 t

Cilj 1.2. Odvojeno prikupiti 60% 
mase proizvedenog  komunalnog 
otpada (prvenstveno papira, 
stakla, plastike, metala i 
biootpada) 

Cilj do 2022. godine:--t
Planirano 2020. godine:--t
Stanje:2015. Godine: 27,12 t
Stanje 2019. godine: 31,62 t
Stanje 2020. godine: 34,36 t

Cilj 1.3.  Odvojeno prikupiti 40% 
mase proizvedenog biootpada iz 
komunalnog otpada 

Cilj do 2022. godine: (nemamo podatak) 
Planirano 2020. godine:(nemamo podatak) 
Stanje:2015. godine: (nemamo podatak)   
Stanje 2019. godine: (nemamo podatak) 
Stanje 2020. godine: (nemamo podatak) 

Cilj 1.4  Odložiti na odlagališta 
manje od 25% mase proizvedenog 
komunalnog otpada 

Cilj do 2022. godine: 106,03 t
Planirano 2020. godine: -- t
Stanje:2015. godine: 397 t
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Stanje 2019. godine:  381,37 t
Stanje 2020. godine: 329,89 t

23. ožujak 2021. godine OPĆINSKI NAČELNIK
     DARKO DORKIĆ

50


	Izrađeno izvješće o provedbi PGO RH
	Cilj 1. Unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom
	Cilj 1.1. Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada za 5%
	Cilj 2. Unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada
	Cilj 3. Unaprijediti sustav gospodarenja opasnim otpadom - Za ostvarenje ovog cilja MZOE treba izraditi studiju izvedivosti i dati preporuke za unaprjeđenje sustava.
	Cilj 4. Sanirati lokacije onečišćene otpadom – opis u točki 4. i pregled u tablici 6.
	Cilj 5. Kontinuirano provoditi izobrazno informativne aktivnosti
	Tablica 13. Financijska sredstva utrošena za provedbu mjera PGO RH u Općini u 2019. godini

	Godina provedbe
	Za unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom i provedba izobrazno-informativnih aktivnosti
	Za sanacije odlagališta i otpadom onečišćenog tla
	Izvor sredstava (kn)
	Svrha
	Vlastita
	EU/FZOEU
	Cilj 1.1. Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada za 5% u odnosu na 2015. godinu
	Naziv osobe koja upravlja reciklažnim dvorištem
	Naziv davatelja javne usluge
	Naziv osobe koja upravlja mobilnim reciklažnim dvorištem
	Izrađeno Izvješće o provedbi PGO RH
	Broj Službenog glasnika u kojem će biti objavljeno Izvješće o provedbi PGO RH
	Godina provedbe
	Izvor sredstava (kn)
	Vlastita
	Godina provedbe
	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom i provedba izobrazno-informativnih aktivnosti
	Izvor sredstava (kn)
	Vlastita
	Godina provedbe
	Sanacija lokacija onečišćenih otpadom
	Izvor sredstava (kn)
	Vlastita
	FZOEU/EU
	Cilj 1.1. Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada za 5% u odnosu na 2015. godinu


