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               REPUBLIKA HRVATSKA
       OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
                 OPĆINA MARIJANCI 

                   OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 024-05/23-01/1
URBROJ: 2158-27-01-23-3
Marijanci, 1. veljača 2023. godine 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Marijanci ("Službeni glasnik" Općine Marijanci br. 1/18, 
2/21), Općinsko vijeće Općine Marijanci na 13. sjednici održanoj dana 1. veljače 2023. godine 
donosi

O D L U K U
o razrješenju dužnosti zamjenika predsjednika Općinskog 

vijeća Općine Marijanci

Članak 1.

Ovom Odlukom Jelena Bočkinac – sa kandidacijske liste grupe birača Ivan Mesaroš razrješuje se 
dužnosti zamjenika predsjednika Općinskog vijeća Općine Marijanci.

Članak 2.

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

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivan Mesaroš, mag.oec., v.r.
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               REPUBLIKA HRVATSKA
       OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA                                         
                 OPĆINA MARIJANCI 

                   OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 024-05/23-01/1 
URBROJ: 2158-27-01-23-4
Marijanci, 1. veljača 2023. godine 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Marijanci ("Službeni glasnik" Općine Marijanci br. 1/18, 
2/21), te članka 10. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marijanci ("Službeni glasnik" Općine 
Marijanci br. 2/13, 2/15, 5/22), Općinsko vijeće Općine Marijanci na 13. sjednici održanoj dana 1. 
veljače 2023. godine donosi

O D L U K U
o imenovanju zamjenika predsjednika Općinskog 

vijeća Općine Marijanci

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Općine Marijanci.

Članak 2.

Zamjenikom predsjednika Općinskog vijeća Općine Marijanci imenuje se Kruno Belošević, sa 
kandidacijske liste Hrvatske demokratske zajednice.

Članak 3.

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

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivan Mesaroš, mag.oec., v.r.
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            REPUBLIKA HRVATSKA
    OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
              OPĆINA MARIJANCI  
                OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 024-01/23-01/1 
URBROJ: 2158-27-01-23-1
Marijanci, 1. veljača 2023. godine

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine” br. 28/10), članka 31. Statuta Općine Marijanci („Službeni glasnik Općine Marijanci” br. 
1/2018, 2/2021), a na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Marijanci na 13. 
sjednici održanoj dana 1. veljače 2023. godine donosi se

ODLUKU
o plaći, naknadi i drugim pravima načelnika Općine Marijanci

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se osnovica i koeficijent za obračun plaće i druga prava općinskog 
načelnika koji dužnost obnaša profesionalno, te visina naknade i druga prava općinskog načelnika 
koji dužnost obavlja volonterski.
Svi izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje odnose se jednako i na muški i na 
ženski rod.

Članak 2.

Za vrijeme profesionalnog obnašanja dužnosti općinski načelnik ima:
- pravo na plaću,
- prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja,
- pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi obnašanja dužnosti do visine neo 
porezivog iznosa sukladno Pravilniku o porezu na dohodak (putni i drugi   troškovi nastali u vezi s 
obnašanjem dužnosti, troškovi dnevnica za službena putovanja)
- pravo na korištenje službenog mobitela,
- jednokratna potpora u slučaju smrti člana uže obitelji (roditelja, supružnika, djeteta) 398,17 eura,
- pravo na otpremninu do visine neoporezivog iznosa sukladno Pravilniku o porezu na dohodak.

Članak 3.

Plaću općinskog načelnika koji dužnost obavlja profesionalno čini umnožak koeficijenta i osnovice 
za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20 %,
a isplaćuje se mjesečno za vrijeme obnašanja dužnosti.

Članak 4.

Osnovica za obračun plaće općinskog načelnika koji dužnost obavlja profesionalno iznosi 516,29 
eura. 
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Članak 5.

Koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika koji dužnost obavlja profesionalno iznosi – 3,60.

Članak 6.

Pojedinačno rješenje o utvrđivanju plaće, te drugih prava općinskog načelnika iz radnog odnosa 
donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marijanci.

Članak 7.

Općinski načelnik koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski) ima 
- pravo na naknadu za rad
- pravo na nadoknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi obnašanja dužnosti do visine 
neoporezivog iznosa sukladno Pravilniku o porezu na dohodak(putni i drugi troškovi nastali u vezi s
obnašanjem dužnosti, troškovi dnevnica za službena putovanja)
- pravo na korištenje službenog mobitela.

Članak 8.

Naknada za rad općinskog načelnika koji dužnost obavlja volonterski, odnosno bez zasnivanja 
radnog odnosa iznosi 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće općinskog načelnika koji dužnost
obavlja profesionalno koji je utvrđen u članku 5. ove Odluke i osnovice za obračun plaće iz članka 
4. ove Odluke.

Članak 9.

Pojedinačno rješenje o utvrđivanju naknade za rad, te drugih prava općinskog načelnika i koji 
dužnost obnaša volonterski, donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marijanci.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaći, naknadi i drugim pravima 
općinskog načelnika Općine Marijanci („ Službeni glasnik Općine Marijanci”, broj 10/21).

Članak 11.

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

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivan Mesaroš, mag.oec., v.r.
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               REPUBLIKA HRVATSKA
       OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
                  OPĆINA MARIJANCI 

                    OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 403-01/23-01/1
URBROJ: 2158-27-01-23-2 
Marijanci, 1. veljača 2023. godine

Na temelju članka 119. Zakona o proračunu („Narodne novine” broj 144/21), članka 6. stavak 3. 
Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Marijanci za 2023. godinu („Službeni glasnik” Općine 
Marijanci broj 12/22)  i članka 54. Statuta Općine Marijanci („Službeni glasnik“ Općine Marijanci 
br. 1/18, 2/21), na prijedlog načelnika Općine Marijanci općinsko vijeće na svojoj 13. sjednici 
održanoj 1. veljače 2023. godine donosi

O D L U K U
 O KRATKOROČNOM ZADUŽIVANJU OPĆINE MARIJANCI U 2023. GODINI

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se potreba kratkoročnog zaduživanja Općine Marijanci u svrhu plaćanja 
tekućih obveza, odnosno održavanja tekuće likvidnosti na rok do 12 mjeseci, kod poslovne banke 
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. za dopušteno prekoračenje u iznosu do 265.000,00 eura po 
fiksnoj kamatnoj stopi od 3,0% godišnje.

Članak 2.

Sukladno navedenom članku 1. ove Odluke Općina Marijanci će sa Privrednom bankom Zagreb 
d.d., kod koje Općina Marijanci ima otvoren transakcijski račun, potpisati Ugovor o dopuštenom 
prekoračenju po računu IBAN: HR64 2340 0091 8257 0000 0, a prema uvjetima iz Ponude od 
19.01.2023. godine koja se prilaže ovoj odluci.

Članak 3. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine Marijanci.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IVAN MESAROŠ, mag.oec., v.r.
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            REPUBLIKA HRVATSKA
    OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
              OPĆINA MARIJANCI  
                OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 320-01/23-01/1
URBROJ: 2158-27-01-23-12
Marijanci, 1. veljača 2023. godine

Na  temelju  članka  31.  stavka  22.  i  članka  65.  stavak  2.  Zakona  o  poljoprivrednom  zemljištu  u
vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18, 98/19, 57/22), članka 7. stavka 1.
i 2. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u
vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 104/22), članka 6. stavak 1. i 2.  Pravilnika o
provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
(„Narodne novine“ br. 134/22), te članka 31. Statuta Općine Marijanci („Službeni glasnik” Općine
Marijanci,  broj  1/18 i  2/21),  Općinsko vijeće Općine   Marijanci  na  13.  sjednici  održanoj  dana 1.
veljače 2023. godine, donijelo je

ODLUKA
O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA ZAKUP I PRODAJU POLJOPRIVREDNOG
ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE

MARIJANCI

Članak 1. 

Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Marijanci.

Povjerenstvo čini sedam članova: po jedan predstavnik pravne, geodetske i agronomske 
struke, dva predstavnika Općinskog vijeća Općine Marijanci, predstavnik Upravnog odjela za 
poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije te predstavnik Ministarstva poljoprivrede.

Članak 2.

U Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Općine Marijanci (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuje se:

I. IVICA WALZ, predstavnik geodetske struke,
II. NIKOLA PANDURIĆ, predstavnik agronomske struke,

III. ANA PREVOLŠEK, predstavnik pravne struke,
IV. IVAN MESAROŠ, vijećnik Općinskog vijeća,
V. ANA MUŽAR DUBROVIĆ, vijećnik Općinskog vijeća,

VI. DIJANA BARIŠIĆ, predstavnik Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-
baranjske županije,

VII. SNEŽANA NUMANOVIĆ, dip.ing.agr. (zamjenik člana: IVICA LOVRINČEVIĆ, mr.sc.), 
predstavnik Ministarstva poljoprivrede.

Članak 3. 
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Povjerenstvo je dužno provesti javno otvaranje ponuda dostavljenih na javnom natječaju za 
zakup i prodaju, te sastaviti zapisnik.

Članak 4.

Povjerenstvo je dužno izvršiti analizu ponuda dostavljenih na javnom natječaju za zakup i 
prodaju, u roku od 60 dana od isteka  roka za dostavu ponude. 

Članak 5.

Povjerenstvo predlaže Općinskom vijeću Općine Marijanci Odluku o izboru najpovoljnije 
ponude za zakup odnosno prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Članak 6.

Mandat članova Povjerenstva imenovanih iz reda članova Općinskog vijeća Općine 
Marijanci, traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća Općine Marijanci.

Članak 7.

Administrativne poslove za potrebe Povjerenstva vezanih za provedbu postupaka javnog 
natječaja za zakup odnosno prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 
obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Marijanci.

Članak 8.

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

    

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivan Mesaroš, mag.oec., v.r.
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            REPUBLIKA HRVATSKA
    OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
              OPĆINA MARIJANCI  
                OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 320-02/23-01/1
URBROJ: 2158-27-01-23-1
Marijanci, 1. veljača 2023. godine

Na temelju članka 31. Statuta Općine Marijanci („Službeni glasnik Općine Marijanci” br.  1/18,
2/21),  a  na  prijedlog  općinskog  načelnika,  Općinsko  vijeće  Općine  Marijanci  na  13.  sjednici
održanoj dana 1. veljače 2023. godine donosi se

ODLUKU
o dopuni Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Marijanci sa napomenama
o specifičnom korištenju poljoprivrednog zemljišta

Članak 1.

Temeljem Zaključka Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-
baranjske županije od 16. rujna 2021. godine (KLASA: UP/Iº-612-07/21-03/8, URBROJ: 2158/1-
16-03/05-21-4), te sukladno Mišljenju istog upravnog tijela od 28. prosinca 2022. godine (KLASA: 
351-04/22-02/62, URBROJ: 2158-16/33-22-2), Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Marijanci („Službeni glasnik” Općine Marijanci broj 
6/18, 4/21) nadopunjuje se sa napomenama o specifičnom korištenju određenih katastarskih čestica 
poljoprivrednog zemljišta.

Članak 2.

Napomene navedene u članku 1. ove Odluke odnose se na sljedeće katastarske čestice kako slijedi:
• k.č.br. 116, k.o. Bočkinci – Vrijednost očuvanja: ugroženi i rijetki stanišni tip C.2.4.1. 

Nitrofilni pašnjaci nizinskog vegetacijskog pojasa (Sveza Agropyro-Rumicion crispi 
Nordhagen 1940) Prijedlog načina korištenja: koristiti kao pašnjake, a u nemogućnosti 
ispaše kao livade košanice

• k.č.br. 1583, k.o. Marijanci – Vrijednost očuvanja: ugroženi i rijetki stanišni tip C.2.4.1. 
Nitrofilni pašnjaci nizinskog vegetacijskog pojasa (Sveza Agropyro-Rumicion crispi 
Nordhagen 1940) Prijedlog načina korištenja: travnjačke površine u katastarskoj čestici 
koristiti kao pašnjake, a u nemogućnosti ispaše kao livade košanice

• k.č.br. 803/1, k.o. Kunišinci – Vrijednost očuvanja: ugroženi i rijetki stanišni tip C.2.4.1. 
Nitrofilni pašnjaci nizinskog vegetacijskog pojasa (Sveza Agropyro-Rumicion crispi 
Nordhagen 1940) Prijedlog načina korištenja: travnjačke površine u katastarskoj čestici 
koristiti kao pašnjake, a u nemogućnosti ispaše kao livade košanice

• k.č.br. 803/3, k.o. Kunišinci – Vrijednost očuvanja: ugroženi i rijetki stanišni tip C.2.4.1. 
Nitrofilni pašnjaci nizinskog vegetacijskog pojasa (Sveza Agropyro-Rumicion crispi 
Nordhagen 1940) Prijedlog načina korištenja: travnjačke površine u katastarskoj čestici 
koristiti kao pašnjake, a u nemogućnosti ispaše kao livade košanice
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• k.č.br. 812, k.o. Kunišinci – Vrijednost očuvanja: ugroženi i rijetki stanišni tip C.2.4.1. 
Nitrofilni pašnjaci nizinskog vegetacijskog pojasa (Sveza Agropyro-Rumicion crispi 
Nordhagen 1940) Prijedlog načina korištenja: travnjačke površine u katastarskoj čestici 
koristiti kao pašnjake, a u nemogućnosti ispaše kao livade košanice

• k.č.br. 813, k.o. Kunišinci – Vrijednost očuvanja: ugroženi i rijetki stanišni tip C.2.4.1. 
Nitrofilni pašnjaci nizinskog vegetacijskog pojasa (Sveza Agropyro-Rumicion crispi 
Nordhagen 1940) Prijedlog načina korištenja: travnjačke površine u katastarskoj čestici 
koristiti kao pašnjake, a u nemogućnosti ispaše kao livade košanice

• k.č.br. 814/1, k.o. Kunišinci – Vrijednost očuvanja: ugroženi i rijetki stanišni tip C.2.4.1. 
Nitrofilni pašnjaci nizinskog vegetacijskog pojasa (Sveza Agropyro-Rumicion crispi 
Nordhagen 1940) Prijedlog načina korištenja: travnjačke površine u katastarskoj čestici 
koristiti kao pašnjake, a u nemogućnosti ispaše kao livade košanice

• k.č.br. 871, k.o. Kunišinci – Vrijednost očuvanja: ugroženi i rijetki stanišni tip C.2.4.1. 
Nitrofilni pašnjaci nizinskog vegetacijskog pojasa (Sveza Agropyro-Rumicion crispi 
Nordhagen 1940) Prijedlog načina korištenja: travnjačke površine u katastarskoj čestici 
koristiti kao pašnjake, a u nemogućnosti ispaše kao livade košanice

Članak 3.

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

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivan Mesaroš, mag.oec., v.r.
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           REPUBLIKA HRVATSKA
   OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
              OPĆINA MARIJANCI
              

PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU
REPUBLIKE HRVATSKE ZA OPĆINU MARIJANCI

Program raspolaganja   poljoprivrednim zemljištem u  vlasništvu  Republike  Hrvatske  za  Općinu
Marijanci je donesen na 15. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 14. prosinaca 2018. godine
(„Službeni  glasnik”  Općine  Marijanci  broj  13/18),  na  koji  je  Ministarstvo  poljoprivrede  dalo
suglasnost  (Klasa:  945-01/18-01/824,  Urboj:  525-07/1789-19-5)  od  7.  veljače  2019.  godine.
Izmjene  i  dopune  Programa  raspolaganja   poljoprivrednim  zemljištem  u  vlasništvu  Republike
Hrvatske za Općinu Marijanci su donesene na 30. sjednici  Općinskog vijeća održanoj dana 23.
ožujka  2021.  godine  („Službeni  glasnik”  Općine  Marijanci  broj  4/21),  na  koji  je  Ministarstvo
poljoprivrede dalo suglasnost (Klasa: 945-01/18-01/824, Urboj: 525-07/0180-21-9) od 7. svibnja
2021. godine.

T-1 Prikaz ukupnih površina po oblicima raspolaganja 

OBLIK RASPOLAGANJA Površina u ha
     NAPOMENA

(minirano, višegodišnji nasadi i
sustavi odvodnje i 

navodnjavanja

površine određene za povrat 0 Nema neriješenih zahtjeva za povrat

površine određene za prodaju
– jednokratno, maksimalno do 25% 177,5461

površine određene za zakup 2.198,4850

površine određene za zakup za 
ribnjake 0

površine određene za zakup 
zajedničkih pašnjaka 0

površine određene za ostale namjene
– jednokratno, maksimalno do 5% 17,1454

UKUPNE POVRŠINE PO OBLICIMA RASPOLAGANJA                               2.393,1765 ha

MAKSIMALNA POVRŠINA ZA ZAKUP  iznosi: 900 ha.
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NAPOMENE (određene specifičnosti za poljoprivredne površine u programu):

 k.č.br. 116, k.o. Bočkinci – Vrijednost očuvanja: ugroženi i rijetki stanišni tip C.2.4.1. 
Nitrofilni pašnjaci nizinskog vegetacijskog pojasa (Sveza Agropyro-Rumicion crispi 
Nordhagen 1940) Prijedlog načina korištenja: koristiti kao pašnjake, a u nemogućnosti 
ispaše kao livade košanice

 k.č.br. 1583, k.o. Marijanci – Vrijednost očuvanja: ugroženi i rijetki stanišni tip C.2.4.1. 
Nitrofilni pašnjaci nizinskog vegetacijskog pojasa (Sveza Agropyro-Rumicion crispi 
Nordhagen 1940) Prijedlog načina korištenja: travnjačke površine u katastarskoj čestici 
koristiti kao pašnjake, a u nemogućnosti ispaše kao livade košanice

 k.č.br. 803/1, k.o. Kunišinci – Vrijednost očuvanja: ugroženi i rijetki stanišni tip C.2.4.1. 
Nitrofilni pašnjaci nizinskog vegetacijskog pojasa (Sveza Agropyro-Rumicion crispi 
Nordhagen 1940) Prijedlog načina korištenja: travnjačke površine u katastarskoj čestici 
koristiti kao pašnjake, a u nemogućnosti ispaše kao livade košanice

 k.č.br. 803/3, k.o. Kunišinci – Vrijednost očuvanja: ugroženi i rijetki stanišni tip C.2.4.1. 
Nitrofilni pašnjaci nizinskog vegetacijskog pojasa (Sveza Agropyro-Rumicion crispi 
Nordhagen 1940) Prijedlog načina korištenja: travnjačke površine u katastarskoj čestici 
koristiti kao pašnjake, a u nemogućnosti ispaše kao livade košanice

 k.č.br. 812, k.o. Kunišinci – Vrijednost očuvanja: ugroženi i rijetki stanišni tip C.2.4.1. 
Nitrofilni pašnjaci nizinskog vegetacijskog pojasa (Sveza Agropyro-Rumicion crispi 
Nordhagen 1940) Prijedlog načina korištenja: travnjačke površine u katastarskoj čestici 
koristiti kao pašnjake, a u nemogućnosti ispaše kao livade košanice

 k.č.br. 813, k.o. Kunišinci – Vrijednost očuvanja: ugroženi i rijetki stanišni tip C.2.4.1. 
Nitrofilni pašnjaci nizinskog vegetacijskog pojasa (Sveza Agropyro-Rumicion crispi 
Nordhagen 1940) Prijedlog načina korištenja: travnjačke površine u katastarskoj čestici 
koristiti kao pašnjake, a u nemogućnosti ispaše kao livade košanice

 k.č.br. 814/1, k.o. Kunišinci – Vrijednost očuvanja: ugroženi i rijetki stanišni tip C.2.4.1. 
Nitrofilni pašnjaci nizinskog vegetacijskog pojasa (Sveza Agropyro-Rumicion crispi 
Nordhagen 1940) Prijedlog načina korištenja: travnjačke površine u katastarskoj čestici 
koristiti kao pašnjake, a u nemogućnosti ispaše kao livade košanice

 k.č.br. 871, k.o. Kunišinci – Vrijednost očuvanja: ugroženi i rijetki stanišni tip C.2.4.1. 
Nitrofilni pašnjaci nizinskog vegetacijskog pojasa (Sveza Agropyro-Rumicion crispi 
Nordhagen 1940) Prijedlog načina korištenja: travnjačke površine u katastarskoj čestici 
koristiti kao pašnjake, a u nemogućnosti ispaše kao livade košanice
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         REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
         OPĆINA MARIJANCI
           OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 024-05/23-01/1 
URBROJ: 2158-27-01-23-5
U Marijancima, 1. veljača 2023. godine

Na temelju članka 31. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,  98/19,
144/20) i  članka  31.  Statuta  Općine Marijanci  (“Službeni  glasnik” Općine Marijanci  broj  1/18,
2/21),  na prijedlog  načelnika Općine Marijanci,  Općinsko vijeće Općine Marijanci na svojoj 13.
sjednici održanoj dana 1. veljače 2023. godine donosi

O D L U K U
o visini naknade za predsjednika i zamjenika predsjednika, te članove

Općinskog vijeća Općine Marijanci

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za obnašanje funkcije predsjednika i zamjenika 
predsjednika Općinskog vijeća Općine Marijanci kao i za obnašenje dužnosti vijećnika u 
Općinskom vijeću Općine Marijanci.

Članak 2.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak 
način i na muški i na ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 3.

Naknada za predsjednika Općinskog vijeća utvrđuje se u mjesečnom iznosu od 70,00 eura.

Članak 4.

Naknada za zamjenika predsjednika Općinskog vijeća utvrđuje se u mjesečnom iznosu od 60,00 
eura.

Članak 5.

Naknada za obnašanje dužnosti vijećnika Općinskog vijeća utvrđuje se u mjesečnom iznosu od 
50,00 eura.
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Članak 6.

Naknade utvrđene u članku 2., 3. i 4. isplaćuju se na račune vijećnika do 15. u mjesecu za protekli 
mjesec.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za članove općinskog 
vijeća i radnih tijela („Službeni glasnik” Općine Marijanci broj 3/22).

Članak 8.

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

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IVAN MESAROŠ, mag.oec., v.r.
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         REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
         OPĆINA MARIJANCI
           OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 024-06/23-01/1
URBROJ: 2158-27-01-23-5
U Marijancima, 1. veljača 2023. godine

Na temelju  članka  35.,  a  u  svezi  s  člankom 31.a  Zakona o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)
samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13, 137/15, 123/17,  98/19, 144/20) i članka  31. Statuta Općine Marijanci (“Službeni glasnik”
Općine  Marijanci  broj  1/18,  2/21),  na  prijedlog  načelnika Općine  Marijanci,  Općinsko  vijeće
Općine Marijanci na svojoj 13. sjednici održanoj dana 1. veljače 2023. godine donosi

O D L U K U
o naknadi članovima odbora, povjerenstva, komisija i

drugih stalnih i povremenih radnih tijela
Općine Marijanci

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za rad članovima odbora, povjerenstava, komisija i 
drugih stalnih i povremenih radnih tijela Općine Marijanci koje svojom odlukom osniva i imenuje 
Općinsko vijeće i općinski načelnik.

Članak 2.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak 
način i na muški i na ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 3.

Članovi odbora, povjerenstva, komisija i drugih stalnih i povremenih radnih tijela iz članka 1. ove 
Odluke, a koji su članovi Općinskog vijeća, nemaju pravo na naknadu po ovoj Odluci.

Članak 4.

Članovima odbora, povjerenstva, komisija i drugih stalnih i povremenih radnih tijela iz članka 1. 
ove Odluke, koji nisu članovi Općinskog vijeća, utvrđuje se naknada za rad u neto iznosu od 20,00 
eura po održanoj radnoj sjednici.

Članak 5.
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Na naknadu iz članka 3. ove Odluke obračunavaju se porezi i doprinosi koji se utvrđuju zakonskim 
propisima za obračun naknade (drugog dohotka).

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel Općine Marijanci vodi evidenciju sudjelovanja članova u radu odbora, 
povjerenstva, komisija i drugih stalnih i povremenih radnih tijela te vrši isplatu naknada

Članak 7.

Isplata naknada čalnovima iz članka 3. ove Odluke vrši na račune u roku 15 dana od dana 
održavanja radne sjednice.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za članove općinskog 
vijeća i radnih tijela („Službeni glasnik” Općine Marijanci broj 3/22).

Članak 9.

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

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IVAN MESAROŠ, mag.oec., v.r.
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