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            REPUBLIKA HRVATSKA
   OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
               OPĆINA MARIJANCI 
               OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 112-01/23-01/1
URBROJ: 2158-27-02-23-01
Marijanci, 02. siječanj 2023. godine

Temeljem članka 9. – 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i članka 54. Statuta 
Općine Marijanci (“Službeni glasnik” Općine Marijanci br. 1/18, 2/21), načelnik Općine Marijanci 
na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marijanci, donosi

P L A N
prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel

Općine Marijanci za 2023. godinu

Članak 1.

Ovim Palnom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Marijanci te potreba za prijmom službenika i namještenika u službu ili na rad na 
određeno i neodređeno u JUO Općine Marijanci u 2023. godini.

Članak 2.

Izrazi koji se u ovom Planu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i 
ženske osobe.

Članak 3.

Vodeći računa o potrebama upravnog tijela popunjavanje radnih mjesta provodit će se u skladu s 
osiguranim financijskim sredstvima za plaće zaposlenih u Proračunu Općine Marijanci za 2023. 
godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Članak 4.

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u JUO Općine Marijanci je sljedeće:

Jedinstveni upravni
odjel Općine Mrijanci

Broj sistematiziranih
radnih mjesta

Broj popunjenih
radnih mjesta

Broj nepopunjenih
radnih mjesta

PROČELNIK
JEDINSTVENOG

UPRAVNOG ODJELA
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– UPRAVITELJ
VLASTITOG

KOMUNALNOG
POGONA

1 1 0

VIŠI STRUČNI
SURADNIK ZA

UPRAVNE POSLOVE
I DRUŠTVENE
DJELATNOSTI

1 1 0

VIŠI REFERENT ZA
KOMUNALNO I

POLJOPRIVREDNO
REDARSTVO

1 0 1

VIŠI REFERENT ZA
FINANCIJE,

PRORAČUN I
OBRAČUN PLAĆA

1 1 0

REFERENT ZA
RAČUNOVODSTVO

I KOMUNALNU
NAKNADU

1 1 0

KOMUNALNI
NAMJEŠTENIK NA

ODRŽAVANJU
JAVNIH POVRŠINA

3 3 0

POMOĆNI
NAMJEŠTENIK NA

ODRŽAVANJU
JAVNIH POVRŠINA

1 0 1

SPREMAČICA 1 1 0

Članak 5.

U Jedinstveni upravni odjel Općine Marijanci planira se prijam u službu na određeno vrijeme u 
2023. godini, kako slijedi:

Naziv tijela Naziv radnog
mjesta

Stupanj i vrsta
obrazovanja

Broj
izvršitelja

Napomena

JEDINSTVENI
UPRAVNI ODJEL

OPĆINE
MARIJANCI

POMOĆNI
NAMJEŠTENIK

NA ODRŽAVANJU
JAVNIH

POVRŠINA

Niža stručna
sprema

1
Prijam u službu zbog

povećanog opsega
poslova

JEDINSTVENI SPREMAČICA Niža stručna 1 Prijam u službu zbog
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UPRAVNI ODJEL
OPĆINE

MARIJANCI

sprema zamjene namještenika za
vrijeme trajanja godišnjih

odmora

Članak 6.

U Jedinstveni upravni odjel Općine Marijanci u 2023. godini planira se prijam u službu na 
neodređeno vrijeme sljedeći službenik: VIŠI REFERENT ZA KOMUNALNO I 
POLJOPRIVREDNO REDARSTVO.

Članak 7.

Općina Marijanci u 2023. godini planira prijam djelatnika na određeno vrijeme kroz Program javnih
radova.

O broju djelatnika te vremenski period na koji će isti biti primljeni u radni odnos odlučuje općinski 
načelnik sukladno stvarnim potrebama Općine Marijanci te u skladu sa Programom javnih radova 
odobrenim od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Članak 8.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku” Općine Marijanci.

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

                 OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 604-02/23-01/1
URBROJ: 2158-27-02-23-01
Marijanci, 02. siječanj 2023. godine

Na temelju članka 54. Statuta Općine Marijanci ("Službeni glasnik" Općine Marijanci  br.  1/18,
2/21), te članka 4. Pravilnika o dodjeli pomoći za studiranje Općine Marijanci ("Službeni glasnik"
Općine Marijanci br. 1/16), načelnik Općine Marijanci donosi

O D L U K U
o objavi Javnog poziva za dodjelu pomoći za

studiranje  Općine Marijanci za akademsku godinu 2022./2023.

Članak 1.

Donosi se Odluka o objavljivanju Javnog poziva za dodjelu pomoći za studiranje Općine Marijanci 
u akademskoj godini 2022./2023.

Članak 2.

Zahtjevi temeljem Javnog poziva iz članka 1. obrađivat će se po isteku roka za dostavu istih, a za 
otvaranje, pregled i kontrolu navedenih zahtjeva zadužuje se Povjerenstvo za dodjelu pomoći za 
studiranje i dodjelu pomoći za podmirenje troškova stanovanja učenika srednjih škola sa područja 
Općine Marijanci.

Članak 3.

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

NAČELNIK OPĆINE MARIJANCI
DARKO DORKIĆ, v.r

5



               REPUBLIKA HRVATSKA
       OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
                 OPĆINA MARIJANCI 

                 OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 602-05/23-01/1
URBROJ: 2158-27-02-23-01
Marijanci, 02. siječanj 2023. godine

Na temelju članka 54. Statuta Općine Marijanci ("Službeni glasnik" Općine Marijanci  br.  1/18,
2/21), te članka 4. Pravilnika o dodjeli pomoći za podmirenje troškova stanovanja učenika srednjih
škola  sa  područja  Općine  Marijanci  ("Službeni  glasnik"  Općine  Marijanci  br.  1/17),  načelnik
Općine Marijanci donosi

O D L U K U
o objavi Javnog poziva za dodjelu pomoći za

podmirenje troškova stanovanja učenika srednjih škola sa područja
Općine Marijanci za školsku godinu 2022./2023.

Članak 1.

Donosi se Odluka o objavljivanju Javnog poziva za dodjelu pomoći za podmirenje troškova 
stanovanja učenika srednjih škola sa područja Općine Marijanci u školskoj godini 2022./2023.

Članak 2.

Zahtjevi temeljem Javnog poziva iz članka 1. obrađivat će se po isteku roka za dostavu istih, a za 
otvaranje, pregled i kontrolu navedenih zahtjeva zadužuje se Povjerenstvo za dodjelu pomoći za 
studiranje i dodjelu pomoći za podmirenje troškova stanovanja učenika srednjih škola sa područja 
Općine Marijanci.

Članak 3.

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

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

KLASA: 402-03/23-01/1
URBROJ: 2158-27-02-23-01
Marijanci, 02. siječanj 2023. godine

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14 , 70/17, 98/19, 151/22),
članka  8.  Uredbe  o  kriterijima,  mjerilima  i  postupcima  financiranja  i  ugovaranja  programa  i
projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 8.
Odluke o utrvđivanju kriterija, mjerila i postupaka za obavljanje financiranja udruga iz proračuna
Općine  Marijanci  („Službeni  glasnik"  Općine  Marijanci  br.  11/18)  i  članka  54.  Statuta  Općine
Marijanci („Službeni glasnik" Općine Marijanci br. 1/18, 2/21) načelnik Općine Marijanci, donosi

GODIŠNJI PLAN
raspisivanja javnih natječaja i javnih poziva za 

financiranje udruga iz Proračuna Općine Marijanci u 2023. godini

Članak 1.

Ovim Godišnjim planom (u daljnjem tekstu: Plan) Općina Marijanci definira javne natječaje i javne 
pozive (u daljnjem tekstu:natječaji i pozivi) za dodjelu financijskih sredstava udrugama iz 
Proračuna Općine Marijanci u 2023. godini.

Plan sadrži: podatke o područjima, nazivu i planiranom vremenu objave natječaja i poziva, 
ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, iznosi predviđeni za pojedina područja, raspon sredstava 
namjenjenih za financiranje pojedinog programa ili projekta odnosno jednokratne aktivnosti te 
očekivanom broju programa, projekta odnosno jednokratnih aktivnosti koji će se ugovoriti za 
financiranje.

Članak 2.

Plan je izrađen sukladno programima javnih potreba u športu, kulturi i društvenim djelatnostima na 
području Općine Marijanci.

Plan raspisivanja natječaja i poziva okvirnog je karaktera i podložan promjenama, te će prema 
potrebi Općina Marijanci raspisati i dodatne natječaje ili pozive, ovisno o raspoloživosti 
financijskih sredstava.

Članak 3.
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Sredstva za provedbu natječaja i poziva osigurana su u Proračunu Općine Marijanci za 2023. 
godinu, a Plan raspisivanja natječaja i poziva definira se u tablici u prilogu, koja je sastavni dio 
ovog Plana.

Članak 4.

Ovaj Plan objavljuje se na službenim stranicama Općine Marijanci te se dostavlja Uredu za udruge 
Vlade Republike Hrvatske.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku” Općine Marijanci.

OPĆINSKI NAČELNIK:

         Darko Dorkić, v.r
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GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH NATJEČAJA I JAVNIH POZIVA ZA FINANCIRANJE UDRUGA IZ
PRORAČUNA OPĆINE MARIJANCI U 2023. GODINI

Red.
Broj

Naziv javnog
natječaja/javnog poziva

Okvirni datum
raspisivanja

javnog
natječaja/javnog

poziva

Ukupna
vrijednost javnog
natječaja/javnog

poziva

Okvirni
broj

planiranih
ugovora

Rok na koji se
ostvaruje financijska

podrška

Raspon sredstava za
financiranje

programa/projekta

Javni natječaji/javni pozivi 
za financiranje programa i 
projekata udruga s područja
Općine Marijanci iz 
sredstava Proračuna Općine
za 2023. godinu u 
kategorijama:

1. Javne potpore u sportu siječanj 2023. g. 59.730,00 EUR 10 31. prosinac 2023. 
godine

66,36 EUR – 26.544,56 
EUR

2. Javne potpore u kulturi i 
društvenim djelatnostima

siječanj 2023. g. 19.900,00 EUR 10 31. prosinac 2023. 
godine

66,36 EUR – 3.981,68 
EUR
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        REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
          OPĆINA MARIJANCI  
          OPĆINSKI NAČELNIK

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

PLAN DODJELE POTPORA ŠKOLSKIM USTANOVAMA
NA PODRUČJU OPĆINE MARIJANCI ZA 2023. GODINU

PRAVNI TEMELJ NAMJENA RASPOLOŽIVI
IZNOS

IZNOS
POTPORE

NAČIN
DODJELE

PLANIRANO
RAZDOBLJE DODJELE

Odluka o izvršavanju Proračuna
Općine Marijanci za 2023. godinu

("Službeni glasnik" Općine Marijanci
br. 12/22)

Za provedbu
aktivnosti

područnih škola
2.655,00 EUR Do 2.655,00

EUR

Odlukom
općinskog

načelnika po
prijavi podnesenoj

na javni poziv i
prijedlogu

Povjerenstva za
provedbu istog

Do 31. prosinca 2023.
godine

KLASA: 402-03/23-01/1
URBROJ: 2158-27-02-23-02
Marijanci, 02. siječanj 2023. godine

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

KLASA: 402-04/23-01/1
URBROJ: 2158-27-02-23-01
Marijanci, 02. siječanj 2023. godine

Na temelju članka 48. 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 – pročišćeni tekst, 137/15,
123/17, 98/19, 144/20), članka 9. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za obavljanje
financiranja  udruga  iz  proračuna  Općine  Marijanci  („Službeni  glasnik"  Općine  Marijanci  broj
11/18),  Zakona  o  udrugama  ("Narodne  novine"  RH,  broj  74/14,  70/17  i  98/19),  te  sukladno
odredbama  Uredbe  o  kriterijima,  mjerilima  i  postupcima  financiranja  i  ugovaranja  programa  i
projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" RH, broj 26/15) i
Programu javnih potreba u sportu na području Općine Marijanci u 2023. godini („Službeni glasnik"
Općine Marijanci broj 12/22), načelnik Općine Marijanci, donosi

ODLUKU

o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za predlaganje programa/projekata i manifestacija
udruga iz Programa javnih potreba u sportu na području Općine Marijanci u 2023. godini

I.    
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju 
programa/projekata i manifestacija udruga u području sporta iz Proračuna Općine Marijanci u 2023.
godini, u iznosu od 59.730,00 EUR.

II.    
Sredstva navedena u točki 1. raspodijelit će se na temelju javnog natječaja za predlaganje 
programa/projekata te manifestacija udruga iz Programa javnih potreba u sportu na području Općine
Marijanci u 2023. godini (u daljnjem tekstu: Natječaj) čiji je nositelj Općina Marijanci i u skladu s 
dokumentacijom za provedbu Natječaja koja je sastavni dio ove Odluke.

III.   
Dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke 2. ove Odluke obuhvaća:

1. tekst javnog natječaja,
2. upute za prijavitelje,
3. obrasce za prijavu programa/projekta i manifestacija,
4. obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti programa/projekata i manifestacija
5. obrasce za provedbu i izvještavanje.

Obrasci za prijavu iz stavka 1. podstavka 3. ove točke su:
3.1. Obrazac opisa programa ili projekta

            3.2. Obrazac opisa manifestacije
3.3. Obrazac proračuna programa ili projekta
3.4. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
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3.5. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu
3.6. Obrazac izjave o parterstvu (ako je primjenjivo)
3.7. Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta (ako je primjenjivo)
3.8. Obrazac Izjave i suglasnosti

Obrasci za provedbu programa/projekta i izvještavanje iz stavka 1. podstavka 5. ove točke su:
5.1. Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta te manifestacija
5.2. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta ili manifestacije
5.3. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta ili manifestacije

IV.   
Natječaj i dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke 3. objavljuje se u cijelosti na web stranici 
Općine Marijanci: www.marijanci.hr

V.  
Općina Marijanci nadležna je za provedbu postupka.
Općinski načelnik imenovao je Povjerenstvo za pripremu i provedbu javnog natječaja.
Povjerenstvo provjerava ispunjavaju li prijavitelji formalne uvjete natječaja, a potom Povjerenstvo 
ocjenjuje prijave koje su zadovoljile formalne uvjete putem obrasca za procjenu 
kvalitete/vrijednosti projekta.
Članovi Povjerenstva radit će sukladno proceduri navedenoj u Uputama za prijavitelje i Poslovniku 
Povjerenstva za provjeru ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja i stručno ocjenjivanje pristiglih 
projekata i programa udruga.

VI.  
Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja programa/projekata i manifestacija, Općinski 
načelnik donosi Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje programa/projekata i manifestacija 
udruga u sportu.
Na temelju Odluke iz stavka 1. ove točke Općinski načelnik će s nositeljem programa i/ili projekta 
sklopiti pojedinačne ugovore.

VII.  
Odluka iz točke 6. bit će objavljena na službenim stranicama Općine Marijanci, www.marijanci.hr

VIII.  

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

IX.    
Ova Odluka stupa 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: 402-04/23-01/1
URBROJ: 2158-27-02-23-02
Marijanci, 02. siječanj 2023. godine

Na temelju članka 48. 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 – pročišćeni tekst, 137/15,
123/17, 98/19, 144/20), članka 9. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za obavljanje
financiranja  udruga  iz  proračuna  Općine  Marijanci  („Službeni  glasnik"  Općine  Marijanci  broj
11/18),  Zakona  o  udrugama  ("Narodne  novine"  RH,  broj  74/14,  70/17  i  98/19),  te  sukladno
odredbama  Uredbe  o  kriterijima,  mjerilima  i  postupcima  financiranja  i  ugovaranja  programa  i
projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" RH, broj 26/15) i
Programu javnih potreba u kulturi i društvenim djealtnostima na području Općine Marijanci u 2023.
godini („Službeni glasnik" Općine Marijanci broj 12/22), načelnik Općine Marijanci, donosi

ODLUKU

o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za predlaganje programa/projekata i manifestacija
udruga iz Programa javnih potreba u kulturi i društvenim djelatnostima na području Općine

Marijanci u 2023. godini

X.    
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju 
programa/projekata i manifestacija udruga u području kulture i društvenih djelatnosti iz Proračuna 
Općine Marijanci u 2023. godini, u iznosu od 19.900,00 EUR.

XI.    
Sredstva navedena u točki 1. raspodijelit će se na temelju javnog natječaja za predlaganje 
programa/projekata te manifestacija udruga iz Programa javnih potreba u kulturi i društvenim 
djelatnostima na području Općine Marijanci u 2023. godini (u daljnjem tekstu: Natječaj) čiji je 
nositelj Općina Marijanci i u skladu s dokumentacijom za provedbu Natječaja koja je sastavni dio 
ove Odluke.

XII.   
Dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke 2. ove Odluke obuhvaća:

1. tekst javnog natječaja,
2. upute za prijavitelje,
3. obrasce za prijavu programa/projekta i manifestacija,
4. obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti programa/projekata i manifestacija
5. obrasce za provedbu i izvještavanje.

Obrasci za prijavu iz stavka 1. podstavka 3. ove točke su:
3.1. Obrazac opisa programa ili projekta

            3.2. Obrazac opisa manifestacije
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3.3. Obrazac proračuna programa ili projekta
3.4. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
3.5. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu
3.6. Obrazac izjave o parterstvu (ako je primjenjivo)
3.7. Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta (ako je primjenjivo)
3.8. Obrazac Izjave i suglasnosti

Obrasci za provedbu programa/projekta i izvještavanje iz stavka 1. podstavka 5. ove točke su:
5.1. Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta te manifestacija
5.2. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta ili manifestacije
5.3. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta ili manifestacije

XIII.   
Natječaj i dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke 3. objavljuje se u cijelosti na web stranici 
Općine Marijanci: www.marijanci.hr

XIV.  
Općina Marijanci nadležna je za provedbu postupka.
Općinski načelnik imenovao je Povjerenstvo za pripremu i provedbu javnog natječaja.
Povjerenstvo provjerava ispunjavaju li prijavitelji formalne uvjete natječaja, a potom Povjerenstvo 
ocjenjuje prijave koje su zadovoljile formalne uvjete putem obrasca za procjenu 
kvalitete/vrijednosti projekta.
Članovi Povjerenstva radit će sukladno proceduri navedenoj u Uputama za prijavitelje i Poslovniku 
Povjerenstva za provjeru ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja i stručno ocjenjivanje pristiglih 
projekata i programa udruga.

XV.  
Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja programa/projekata i manifestacija, Općinski 
načelnik donosi Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje programa/projekata i manifestacija 
udruga u sportu.
Na temelju Odluke iz stavka 1. ove točke Općinski načelnik će s nositeljem programa i/ili projekta 
sklopiti pojedinačne ugovore.

XVI.  
Odluka iz točke 6. bit će objavljena na službenim stranicama Općine Marijanci, www.marijanci.hr

XVII.  

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

XVIII.    
Ova Odluka stupa 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: 302-01/23-01/1
URBROJ: 2158-27-02-23-01
Marijanci, 05. siječanj 2023. godine

Na temelju članka 54. Statuta Općine Marijanci ("Službeni glasnik" Općine Marijanci broj 1/18,
2/21), te sukladno Uputama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (KLASA:
978-01/22-03/1, URBROJ: 538-04-4-2-1/523-22-24), načelnik Općine Marijanci donosi

O D L U K U
o  izmjeni Provedbenog programa Općine Marijanci

za razdoblje 2021. - 2025. godina 

Članak 1.

Ovom Odlukom, svi financijski pokazatelji izraženi u hrvatskim kunama u tekstualnom dijelu 
Provedbenog programa te u Prilogu broj 1. istog, mijenjau se i iskazuju u eurima prema službenom 
tečaju za konverziju koji iznosi 1 euro=7,53450 kune.

Članak 2.

Sve ostalo u Provedbenom programu ostaje nepromijenjeno.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Marijanci za primjenu ove Odluke te objavu 
ažuriranog Provedbenog programa Općine Marijanci za razdoblje 2021.-2025. godine na službenoj 
internetskoj stranici Općine Marijanci.

Članak 3.

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

NAČELNIK OPĆINE MARIJANCI
Darko Dorkić, v.r.
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