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            REPUBLIKA HRVATSKA
    OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
              OPĆINA MARIJANCI  
              OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 601-01/22-01/01
URBROJ: 2115/02-02-22-02
Marijanci, 12. siječnja 2022. godine

Na temelju članka 54. Statuta Općine Marijanci (“Službeni glasnik” Općine Marijanci broj 01/18,
02/21), načelnik Općine Marijanci donosi

Odluku o Izmjeni 
O D L U K E

o preseljenju područnog dječjeg vrtića Črnkovci

Članak 1.

Ovom Odlukom mijenja se članak 1. Odluke o preseljenju područnog dječjeg vrtića Črnkovci 
(“Službeni glasnik” Općine Marijanci broj 1/2022) i sada glasi:

“Članak 1.

Donosi se Odluka o preseljenju područnog dječjeg vrtića Črnkovci sa danom  31. siječanj 2022.
godine  kada  se  postojeći  objekt  zatvara,  u  novouređeni  objekt  područnog  dječjeg  vrtića  u
Marijancima u kojem su stvoreni svi preduvjeti za prihvat djece sa područja Općine Marijanci u
dvije mješovite i jednu jasličku skupinu.”

Članak 2.

Svi ostali članci Odluke ostaju nepromijenjeni.

Članak 3.

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

OPĆINSKI NAČELNIK
DARKO DORKIĆ, v.r
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     REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
         OPĆINA MARIJANCI
         OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 945-02/22-03/01
URBROJ: 2158-27-02-22-01
U Marijancima, 17. siječnja 2022. godine

Na temelju članka 48.  stavak 1. točka 4. 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 54. Statuta Općine Marijanci („Službeni glasnik Općine Marijanci”
br. 1/18, 2/21), općinski načelnik, donosi:

ODLUKU
o davanju u privremeni zakup i raspisivanju natječaja za davanje 

u privremeni zakup nekretnina u Poduzetničkoj zoni
Črkovci u svrhu poljoprivredne proizvodnje

Članak 1.

Donosi se Odluka o davanju u privremeni zakup nekretnina u Poduzetničkoj zoni Črnkovci kako 
slijedi:
- k.č.br. 370/21, k.o. Črnkovci, u naravi pašnjak, površine 4.573 m2,
- k.č.br. 370/22, k.o. Črnkovci, u naravi cesta, površine 4.900 m2,
- dio k.č.br. 370/23, k.o. Črnkovci, u naravi pašnjak, površine 127.727 m2,

Članak 2.

Za nekretnine navedene u članku 1. ove Odluke raspisat će se javni natječaj za privremeni zakup 
zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje.

Članak 3.

Postupak provedbe natječaja povjerava se Povjerenstvu za prodaju i zakup nekretnina Općine 
Marijanci koje je imenovano općinski načelnik.

Članak 4.

Navedene nekretnine daju se u privremeni zakup kao cjelina ukupne površine 137.200 m2, a 
početna cijena zakupnine iznosi 17.836,00 kuna.

Članak 5.
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Općina Marijanci će Ugovor o privremenom zakupu predmetnih nekretnina sklopiti sa ponuditeljem
koji ponudi najviši iznos zakupnine za cjelinu.

Članak 6.

Nekretnine iz članka 1. ove Odluke daju se u zakup na rok od 5 godina sa mogućnošću produženja 
za isto razdoblje, uz uvjet da se ugovor o privremenom zakupu može raskinuti i prije isteka trajanja 
u slučaju privođenja zakupljenog zemljišta svrsi.

Članak 7.

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

OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Dorkić, v.r.        
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