ZAPISNIK
Sa 7. sjednice općinskog vijeća Općine Marijanci održane 17. ožujka 2014. godine sa početkom u
18.00 sati.
Prisutni vijećnici: Danko Šargač-predsjednik vijeća, Miroslav Bočkinac, Franjo Sudar, Željko
Pandurić, Samir Kovačević, Antonio Majdenić, Josip Dukmenić, Alen Babić, Mario Tušek,
Antonija Pandurić.
Odsutni vijećnici: Vlado Perković.
Ostali prisutni na sjednici: Darko Dorkić-načelnik Općine Marijanci, Tomislav Jelić-zamjenik
načelnika Općine Marijanci, Tomislav Pandurić-pročelnik JUO, Ivan Pandurić-zapisničar.
Predsjednik vijeća Danko Šargač pozdravlja sve nazočne te otvara 7. sjednicu općinskog
vijeća i konstatira da je prilikom otvaranja sjednice prisutno 8 vijećnika odnosno da postoji kvorum
za donošenje odluka.
Sjednica započinje sa radom u 18:05 sati.
Predsjedavajući Danko Šargač predlaže Ivana Pandurića za zapisničara te dva ovjerovitelja
zapisnika Željka Pandurića i Franju Sudara.
Ovakvi prijedlozi prihvaćeni su jednoglasno.
Predsjedavajući obavještava nazočne kako su prije same sjednice stigli materijali za još
jednu točku a to je „Usvajanje izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Općine
Marijanci za 2013. godinu“ te predlaže da se ova točka ubaci kao 10. točka dnevnog reda odnosno
predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice općinskog vijeća (D. Šargač)
Ostavka na dužnost vijećnika i prisega novog vijećnika (Mandatna komisija)
Godišnji obračun proračuna za 2013. godinu (T. Pandurić)
Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine
Marijanci (D. Dorkić)
5. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu i praćenje javnih natječaja
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Marijanci (I. Pandurić)
6. Donošenje Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti u Općini
Marijanci (I. Pandurić, D. Dorkić)
7. Donošenje odluke o donošenju Plana civilne zaštite Općine Marijanci (I. Pandurić)
8. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine
Marijanci za 2014. godinu (T. Pandurić)
9. Razmatranje i donošenje zaključka o inicijativi za premještanje poštanskog ureda u
Marijancima na novu lokaciju (D. Dorkić)
10. Usvajanje izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Općine
Marijanci za 2013. godinu (I. Pandurić, D. Dorkić)
11. Polugodišnji izvještaj načelnika Općine Marijanci za razdoblje 01.07.-31.12.2014.
godine (D. Dorkić)
12. Vijećnička pitanja i razno
Ovakav Dnevni red usvojen je sa 8 glasova ZA.

Ad 1.
Kako nije bilo primjedaba nazočnih na zapisnik sa 6. sjednice općinskog vijeća, isti je
usvojen sa 7 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.
Ad 2.
Predsjednik Mandatne komisije, Danko Šargač podnio je izvještaj u kojem je obavijestio sve
nazočne o zaprimljenoj ostavci na dužnost vijećnika Marka Pandurića zbog poslovnih obaveza te
utvrdio kako su ispunjeni svi zakonski uvjeti za imenovanje njegovog zamjenika.
Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje, Miroslav Bočkinac podnio je izvještaj
temeljem izvješća Mandatne komisije te utvrdio da se za zamjenika vijećnika imenuje Antonija
Pandurić prema pisanom prijedlogu stranke na čijoj je izbornoj listi bila na lokalnim izborima 2013.
godine.
Zamjenica vijećnika prisegnula je na dužnost te je predsjedavajući Danko Šargač konstatirao
da je na vijeću prisutno 9 vijećnika.
Ad 3.
Usvajanje godišnjeg obračuna proračuna za 2013. godinu obrazložio je pročelnik JUO
Tomislav Pandurić:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
OPIS OSTVARENO (u kn)

PLANIRANO kn

OSTVARENO kn

%

Prihodi poslovanja

5.392.000,00

5.092.815,70

94,46

Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine
112,81
Rashodi poslovanja

193.000,00
3.028.225,00

Rashodi za nabavu
nefinancijske imovine
99,46
Razlika – višak

2.182.250,00
374.525,00

217.709,03
2.991.226,81

98,78

2.170.511,91
148.786,01

39,73

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I
REZERVIRANJA)
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

0,00

C. MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
Manjak prihoda iz prethodnih godina
D. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

0,00
(planirano)

(ostvareno)

Primici od financijske imovine i zaduživanja
Izdatci za financijsku imovinu i otplatu zajmova
Neto zaduživanje/financiranje

0,00
351.525,00

0,00
288.170,78
- 139.384,77

E. VIŠAK/MANJAK PRIHODA I RASHODA IZ TEKUŽE GODINE + RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA – MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH
GODINA + NETO ZADUŽENJA
Manjak prihoda po godišnjem obračunu

- 139.384,77

Darko Dorkić napomenuo je kako je ovo u stvari izvršenje rebalansa proračuna koji je
usvojen u prosincu prošle godine te pozvao nazočne da upute eventualna pitanja ili otvoren raspravu
po ovoj točci dnevnog reda.
Kako se u međuvremenu sjednici pridružio i vijećnik Mario Tušek, konstatirano je da na
sjednici prisustvuje 10 vijećnika.
Samir Kovačević zamolio je pojašnjenje po stavci proračuna „ostale tekuće donacije“ jer
nije jasno na čega su utrošena sredstva po toj stavci.
Tomislav Pandurić odgovorio mu je kako se sredstva na toj stavci odnose na sufinanciranje
rada dječjih vrtića na području Općine Marijanci.
Kakao više nije bilo pitanja po ovoj točci, predsjedavajući Danko Šargač ju je dao na
usvajanje te je ona usvojena sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.
Ad 4.
Darko Dorkić obrazložio je ovu točku podsjetivši nazočne vijećnike kako se zapravo radi o
izvršenju zaključka sa prethodne sjednice vijeća kojim se predlaže prodaja građevinskog zemljišta u
Bostancima odnosno naselju Črnkovci dok bi se ovom odlukom obuhvatila i objava natječaja za
prodaju nekretnine u Marijancima za koju ponovno postoji interes za kupnju.
Josip Dukmenić upozorio je da se prilikom modela obročne otplate za kupnju nekretnine u
Marijancima treba voditi računa o obračunavanju određene kamate.
Samir Kovačević predložio je da početna cijena za obje nekretnine bude ona koju je utvrdio
sudski vještak što je jednoglasno prihvaćeno od strane vijeća.
Što se tiče ograničenja u natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u Črnkovcima vezanog
za rok ishođenja Uporabne dozvole, Danko Šargač predložio je da to bude rok od 5 godina od
kupnje zemljišta što je također jednoglasno prihvaćeno od strane vijeća.
Odluka o objavi natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Črnkovcima te prodaju
nekretnine u Marijancima donešena je sa 10 glasova ZA.
Ad 5.
Po ovoj točci Samir Kovačević za članove povjerenstva predložio je Antonija Majdenića i
Alena Babića, dok je Danko Šargač za predsjednika povjerenstva predložio Josipa Dukmenića.
Ovakvi prijedlozi usvojeni su sa 10 glasova ZA.
Ad 6.
Ivan Pandurić obrazložio je ovu točku uz pojašnjenje da je potrebno prilagoditi se
najnovijim izmjenama u Zakonu o javnoj nabavi odnosno prilagodbi zakonskoj regulativi koja
nalaže donošenje internog akta reguliranja procedure javne nabave usklađene sa Europskim PRAGovima. Ovakva procedura u biti pojednostavljuje javnu nabavu javnim naručiteljima te donosi

znatne uštede prilikom nabave roba, radova i usluga a što je i najvažnije, skraćuje rokove realizacije
javne nabave.
Samir Kovačević postavio je pitanje na koji način i mogućnosti praćenja prikupljanja
ponuda i evaluacije prikupljenih ponuda odnosno dali se i na koji način cijela procedura
dokumentira.
Darko Dorkić odgovara mu i pojašnjava kako je sve do u detalje razrađeno u predloženom
pravilniku.
Nakon glasanja Pravilnik o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti u Općini
Marijanci usvojen je sa 6 glasova ZA, 2 PROTIV I 2 SUZDRŽANA.
Ad 7.
Ivan Pandurić obrazalaže točku uz napomenu kako je ovo prema postojećoj zakonskoj
regulativi posljednji planski dokument kojeg je općina u obvezi donijeti s obzirom na nalaz
inspekcije Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Problem je što su podatci u predloženom planu
do dana donošenja već zastarjeli i potrebno ih je ažurirati s obzirom da su u trenutku izrade dani
podatci bili relevantni. Ovo se odnosi poglavito na članove postrojbe civilne zaštite.
Samit Kovačević upitao je u kojem roku se može očekivati ažuriranje ovog planskog
dokumenta na što je dobio odgovor kako bi to bilo realno očekivati u toku 2014. godine.
Nakon glasanja Plan civilne zaštite Općine Marijanci usvojen je sa 6 glasova ZA i 4
SUZDRŽANA.
Ad 8.
Tomislav Pandurić obrazložio je točku i napomenuo kako se isti mora donositi svake godine
te ukratko upoznao nazočne sa sadržajem Plana.
Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za Općinu Marijanci usvojen je sa 9 glasova
ZA i 1 SUZDRŽAN.
Ad 9.
Darko Dorkić ovu inicijativu je pojasnio uz obrazloženje kako je mišljenja da se prostor
poštanskog ureda na sadašnjoj lokaciji može bolje iskoristi odnosno adaptirati ga i pružit na javnu
uporabu za potrebe općine i različitih udruga sa područja Općine Marijanci. Temeljem ove
konstatacije predložio je izmještanje poštanskog ureda u prostor bivše autobusne stanice u
Marijancima za koji smatra da je atraktivniji i bolje rješenje za poštanski ured. Nazočne je također
obavijestio da razgovor sa Hrvatskom poštom u vezi premještanja poštanskog ureda neće ni
započimati u slučaju da nema podršku vijeća jer u suprotnom ne bi bilo smisla rješavati ove stvari
bez zajedničkog konsenzusa.
Samir Kovačević upitao je koliko će to koštati općinu kao instituciju na što mu je Darko
Dorkić odgovorio kako će Hrvatska pošta najvjerojatnije zahtijevati da se novi prostor adaptira i
normalno je da će za ovaj zahvat biti potrebna određena sredstva ali je mišljenja kako to neće biti
veliki iznos.
Danko Šargač slaže se sa Darko Dorkićem i podržava njegovu inicijativu potvrđujući
razmišljanje kako bi se sadašnji prostor poštanskog ureda mogao puno bolje iskoristiti u neke druge
svrhe.
Antonijo Majdenić također se slaže sa inicijativom načelnika ali napominje kako ne bi
trebalo ulagati neka veća sredstva u uređenje objekta za potrebe poštanskog ureda.
Zaključak o navedenoj inicijativi donesen je sa 6 glasova ZA i 4 PROTIV.

Ad 10.
Ivan Pandurić obrazlaže točku prethodno se ispričavši svim vijećnicima što su materijale
dobili neposredno prije same sjednice uz opravdanje kako su obrasci sa potrebnim podatcima za
sastavljanje izvješća stigli na sam dan održavanja sjednice vijeća a prema novoj zakonskoj
regulativi koja uređuje ovo području, isto izvješće potrebno je podnijeti predstavničkom tijelu na
usvajanje do 31. ožujka tekuće godine.
Izvješće je usvojeno sa 6 glasova ZA, 2 PROTIV i 2 SUZDRŽANA.
Ad 11.
Darko Dorkić je podnio sljedeći polugodišnji izvještaj o radu:
Početkom mandata, a u skladu sa svojim obvezama definiranim u statutu Općine Marijanci, provodi
sljedeće aktivnosti koje će doprinijeti nesmetanom radu i razvoju Općine Marijanci:
- upravlja prihodima i rashodima proračuna u 2013. godini kao i raspoloživim sredstvima na
računu,
- priprema i predlaže rebalans proračuna za 2013. te priprema i predlaže proračun za 2014.,
- priprema prijedloge općih akata i radi na izvršenju donesenih općih akata Općinskog vijeća,
- priprema i organizira obilježavanje dana općine 08.09. (MALA GOSPA),
- sudjeluje na svim sjednicama općinskog vijeća,
- radi na osmišljavanju, pripremanju i realizaciji niza projekata:
- IPARD mjera 301 u ovom razdoblju uspješno provedena
- realizirano niz manjih zahvata na uređenju objekata i javnih površina kroz program javnih
radova,
- nastavak niza aktivnosti vezanih uz projektiranje: škola i športska dvorana, društveni dom
Črnkovci, vatrogasno spremište DVD Marijanci, projekt kanalizacije, legalizacija objekata,
- razgovori i traženje rješenja za sanaciju divljih odlagališta smeća,
- nastavak radova na katastarskoj izmjeri k.o. Čamagajevci i nastojanje da se izmjera k.k.
Kunišinci uvrsti u idućoj godini,
- komunikacija sa INA-om i HEP-om u vezi zajedničkih nastojanja i projekata,
- sudjelovanje u svim mogućim sastancima, predavanjima i direktnim razgovorima oko
pronalaženja rješenja kako pronaći, zainteresirati ili što ponuditi kako bi se pronašli
investitori koji bi otvorili neko radno mjesto,
- podnesen zahtjev za raspisivanje javnog natječaja za zakup dijela poljoprivrednog
zemljišta,
- radi i surađuje sa susjednim gradovima i općinama te sa OBŽ kao i državni institucijama,
- stalna interakcija sa udrugama civilnog društva,
- komunikacija sa mještanima i pomaganje onima koji su u potrebi a u skladu sa svojim
ovlastima i mogućnostima.
Samir kovačević postavlja pitanje Darku Dorkiću: zašto on ili njegov zamjenik nisu
sudjelovali na godišnjim skupštinama udruga u Črnkovcima?
Darko Dorkić mu odgovara kako je neposredno prije skupštine NK Mladost Črnkovci bio
spriječen u dolasku te nije uspio obavijestiti svog zamjenika da sudjeluje umjesto njega, dok je za
vrijeme ostalih skupština bio na putu a skupštine su se preklapale sa ostalim skupštinama udruga u
drugim mjestima općine pa njegov zamjenik nije uspio nazočiti na svima.
Alen Babić upućuje kritiku Darku Dorkiću iz razloga što se nije u roku ništa poduzelo u vezi
uvođenja autobusne linije koja prolazi kroz naselje Bočkinc, na što mu prozvani odgovara kako
prihvaća kritiku ali napominje kako je kontaktirao autoprijevoznika u vezi ovog pitanja i kako neće
odustati od ove inicijative.
Samir Kovačević postavlja pitanje dali je projektna dokumentacija za kanalizaciju tek
izrađena ili je ovaj projekt već odobren za financiranje te gdje će ista biti priključena na sustav

odvodnje?
Darko Dorkić odgovara kako je u ovom trenutku projektna dokumentacija izrađena i
potpuno iz financirana te je dobivena građevinska dozvola za I. fazu koja obuhvaća naselja
Marijanci, Kunišinci i Črnkovci, a sustav odvodnje ove faze bit će priključen na pročistač u Gatu.
Predsjedavajući Danko Šargač konstatirao je da je izvješće načelnika primljeno na znanje
vijećnika.
Ad 12.
Antonio Majdenić postavlja sljedeća pitanja: dali postoji kriterij za određivanje visine
komunalne naknade, te tko je vlasnik zemljišta u Poduzetničkoj zoni Črnkovci na koje se
poljoprivredno obrađuje? Osim toga dao je prijedlog da se isto zemljište ove godine ponudi u javni
natječaj.
Tomislav Pandurić u vezi prvog pitanja odgovara kako postoji odluka o komunalnoj naknadi
kao i njene izmjene i dopune kojima su definirani točni kriteriji za određivanje visine naknade.
Darko Dorkić nadovezao se na drugo pitanje obavijestivši nazočne kako navedeno zemljište
obrađuje Željko Kovačević ali da se slaže sa prijedlogom Antonija Majdenića da se za isto zemljište
raspiše natječaj u toku ove godine.
Alen Babić postavlja pitanje zašto se u pripremi javnih radova ne razgovara sa vijećnicima u
vezi zapošljavanja ljudi u javnim radovima i ne utvrdi se tko je to kome je stvarno potrebno
zaposliti se u javnim radovima?
Darko Dorkić odgovara mu kako je procedura takva da HZZ šalje sve one koji
zadovoljavaju određene kriterije njemu na razgovor a on vodi računa da se što više ljudi zaposli s
obzirom na socijalno stanje, stvarne potrebe programa javnih radova i zastupljenosti djelatnika u
javnim radovima po pojedinim naseljima. Osim toga namjera mu je bila zaposliti sve koji
zadovoljavaju propisane kriterije ali novom procedurom to je onemogućeno i moguće je zaposliti
samo 10% prosječnog broja nezaposlenih na području općine.
Samir Kovačević postavio je sljedeća pitanja: dali je moguće sanirati postojeću taložnicu i
betonske bazene u PZ Črnkovci kako bi se sve zemljište pretvorilo u obradive površine, dali će s
obzirom na novi zakon o otpadu biti uvedene nove kante za smeće u domaćinstva odnosno dali će
to realizirati koncesionar?
Darko Dorkić odgovara mu na prvo pitanje kako bi se prvo morala zatražiti neobvezujuća
ponuda za sanaciju bazena i taložnice da bi se utvrdilo kolika bi to bila investicija. Što se tiče
drugog pitanja, napominje kako je upoznat sa novom zakonskom regulativom te sumnja da će
koncesionar ulagati u prilagodbu novim zakonskim odredbama nego će to vjerojatno biti na teret
općine.
Antonio Majdenić postavlja pitanje dali je pašnjak u Marijancima obuhvaćen javnim
natječajem za zakup zemljišta na što mu Darko Dorkić potvrdno odgovara.
Kako se više nitko nije javio za riječ predsjedavajući Danko Šargač zaključio je 7. sjednicu u
20:40 sati
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Na temelju članka 52., stavka 1. i 56, Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN br.
153/09, 90/11 i 56/13), te na temelju članka 32. Statuta Općine Marijanci (Službeni glasnik
Općine Marijanci br. 01/13) općinsko vijeće Općine Marijanci na svojoj 08. sjednici
održanoj dana 16.06.2014. godine donosi
ODLUKU
o obračunu i naplati naknade za razvoj
na području aglomeracije Općine Marijanci
Članak 1.
Ovom se Odlukom uvodi obveza plaćanja naknade za razvoj na području aglomeracije
Općine Marijanci te se utvrđuje obveznik plaćanja, visina naknade, namjena prikupljenih
sredstava od naknade, način i rok uplate naknade, prava i obveze Isporučitelja vodne
usluge društva Hidrobel d.o.o. Belišće, Starovalpovački put 1 (dalje u tekstu – Isporučitelj)
te nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj.
Članak 2.
Pojedini izrazi, u smislu ove Odluke, imaju sljedeće značenje:
1. „Aglomeracija“ je područje na kojem su stanovništvo i gospodarske djelatnosti
dovoljno koncentrirani da se komunalne otpadne vode mogu prikupljati i odvoditi do
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ili do krajnje točke ispuštanja u prijemnik;
2. „Javna odvodnja“ je djelatnost skupljanja otpadnih voda, njihova dovođenja do
uređaja za pročišćavanje, pročišćavanje i izravnoga ili neizravnoga ispuštanja u
površinske vode, obrade mulja koji nastaje u procesu njihovog pročišćavanja, ako se
ti poslovi obavljaju putem građevina javne odvodnje te upravljanje tim građevinama;
javna odvodnja uključuje i crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih jama i sabirnih
jama;
3. „Uslužno područje“ obuhvaća jedno ili više vodoopskrbnih područja i/ili područja
aglomeracija;
4. „Vodne usluge“ su usluge javne vodoopskrbe i odvodnje;

Članak 3.
Obveznici plaćanja naknade za razvoj su korisnici vodnih usluga na području Općine
Marijanci koje je u nadležnosti Isporučitelja.
Općina Marijanci obuhvaća sljedeća naselja: Marijanci, Črnkovci, Kunišinci, Bočkinci,
Čamagajevci, Brezovica i Marijanski Ivanovci.
Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge
odnosno jedan meta kubni isporučene vode (1 m³).
Naknada za razvoj obračunava se uz cijenu vodne usluge na području aglomeracije
Općine Marijanci.
Naknada za razvoj javne odvodnje iznosi:
- Stambeni objekti: 2,32 kn/m³ isporučene vode;
- Poslovni objekti: 2,32 kn/m³ isporučene vode;
Naknada za razvoj je javno davanje na koje se ne obračunava porez na dodanu vrijednost
prilikom prikupljanja tih sredstava od obveznika plaćanja naknade.
Naknada za razvoj se uplaćuje putem ispostavljenog računa za vodnu uslugu i iskazuje se
kao zasebna stavka na računu te usluge. Račun za isporučenu vodnu uslugu ispostavlja
Isporučitelj.
Naknada za razvoj je prihod Isporučitelja.
Način i rokovi uplate naknade za razvoj se određuju sukladno Odluci o cijeni vodni usluga
koju donosi Isporučitelj.
Članak 4.
Prihodi od naknade za razvoj koriste se namjenski i to:
- učešće u financiranju projekata gradnje financiranih iz fondova EU te ostalih
instrumenata pomoći Europske unije;
- ravnomjernu gradnju komunalnih vodnih građevina na području aglomeracije u
nadležnosti Isporučitelja koje su od značaja za funkcioniranje sustava javne
odvodnje te gradnju komunalnih vodnih građevina na području Općine Marijanci,
sukladno planu gradnje komunalnih vodnih građevina.
Članak 5.
Ovom se Odlukom Isporučitelju povjerava javna ovlast prikupljanja i namjenskog trošenja
sredstava iznosa naknade za razvoj sukladno namjenama utvrđenim u članku 4. ove
Odluke.
Prava i obveze Isporučitelja u smislu stavka 1. ovog članka podrazumijevaju:
1. prikupljanje naknade za razvoj na svoj račun;
2. vođenje evidencije o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj;
3. izrađivanje i dostavljanje Općini Marijanci kvartalnih izvješća o obračunatim
iznosima naknade za razvoj te o prikupljenim i utrošenim sredstvima od naknade za
razvoj;

4. izrađivanje i predlaganje plana gradnje komunalnih vodnih građevina.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Marijanci“.

KLASA: 325-03/14-01/01
URBROJ: 2115/02-01-14-04
Marijanci, 16.06.2014.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARIJANCI
KRALJA ZVONIMIRA 2, 31555 MARIJANCI
TELEFON: 031/643-150 – NAČELNIK, 031/643-100 – PROČELNIK I
RAČUNOVODSTVO, 031/643-120 – VIŠI STRUČNI SURADNIK,
FAX: 031/643-334
ŽIRORAČUN: 2500009-1825700000
MB: 02722682, OIB: 10282419721

Na temelju članka 52., stavka 1. i 56, Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN br.
153/09, 90/11 i 56/13), te na temelju članka 32. Statuta Općine Marijanci (Službeni glasnik
Općine Marijanci br. 01/13) općinsko vijeće Općine Marijanci na svojoj 08. sjednici
održanoj dana 16.06.2014. godine donosi

ODLUKU
o obračunu i naplati naknade za razvoj
na vodoopskrbnom području Općine Marijanci
Članak 1.
Ovom se Odlukom uvodi obveza plaćanja naknade za razvoj na vodoopskrbnom području
Općine Marijanci te se utvrđuje obveznik plaćanja, visina naknade, namjena prikupljenih
sredstava od naknade, način i rok uplate naknade, prava i obveze Isporučitelja vodne
usluge društva Hidrobel d.o.o. Belišće, Starovalpovački put 1 (dalje u tekstu – Isporučitelj)
te nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj.
Članak 2.
Pojedini izrazi, u smislu ove Odluke, imaju sljedeće značenje:
5. „Javna vodoopskrba“ je djelatnost zahvaćanja podzemnih i površinskih voda
namijenjenih ljudskoj potrošnji i njihova kondicioniranja te isporuka do krajnjeg
korisnika ili do drugoga isporučitelja vodne usluge, ako se ti poslovi obavljaju putem
građevina javne vodoopskrbe te upravljanje tim građevinama;
6. „Uslužno područje“ obuhvaća jedno ili više vodoopskrbnih područja i/ili područja
aglomeracija;
7. „Vodne usluge“ su usluge javne vodoopskrbe i odvodnje;
Članak 3.
Obveznici plaćanja naknade za razvoj su korisnici vodnih usluga na području Općine
Marijanci koje je u nadležnosti Isporučitelja.
Općina Marijanci obuhvaća sljedeća naselja: Marijanci, Črnkovci, Kunišinci, Bočkinci,

Čamagajevci, Brezovica i Marijanski Ivanovci.
Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge
odnosno jedan meta kubni isporučene vode (1 m³).
Naknada za razvoj obračunava se uz cijenu vodne usluge na vodoopskrbnom području
Općine Marijanci.
Naknada za razvoj javne vodoopskrbe iznosi:
- Stambeni objekti: 0,26 kn/m³ isporučene vode;
- Poslovni objekti: 0,26 kn/m³ isporučene vode;
Naknada za razvoj je javno davanje na koje se ne obračunava porez na dodanu vrijednost
prilikom prikupljanja tih sredstava od obveznika plaćanja naknade.
Naknada za razvoj se uplaćuje putem ispostavljenog računa za vodnu uslugu i iskazuje se
kao zasebna stavka na računu te usluge. Račun za isporučenu vodnu uslugu ispostavlja
Isporučitelj.
Naknada za razvoj je prihod Isporučitelja.
Način i rokovi uplate naknade za razvoj se određuju sukladno Odluci o cijeni vodni usluga
koju donosi Isporučitelj.
Članak 4.
Prihodi od naknade za razvoj koriste se namjenski i to:
- učešće u financiranju projekata gradnje financiranih iz fondova EU te ostalih
instrumenata pomoći Europske unije;
- ravnomjernu gradnju komunalnih vodnih građevina na vodoopskrbnom području u
nadležnosti Isporučitelja koje su od značaja za funkcioniranje sustava javne
vodoopskrbe te gradnju komunalnih vodnih građevina na području Općine
Marijanci, sukladno planu gradnje komunalnih vodnih građevina.
Članak 5.
Ovom se Odlukom Isporučitelju povjerava javna ovlast prikupljanja i namjenskog trošenja
sredstava iznosa naknade za razvoj sukladno namjenama utvrđenim u članku 4. ove
Odluke.
Prava i obveze Isporučitelja u smislu stavka 1. ovog članka podrazumijevaju:
5. prikupljanje naknade za razvoj na svoj račun;
6. vođenje evidencije o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj;
7. izrađivanje i dostavljanje Općini Marijanci kvartalnih izvješća o obračunatim
iznosima naknade za razvoj te o prikupljenim i utrošenim sredstvima od naknade za
razvoj;
8. izrađivanje i predlaganje plana gradnje komunalnih vodnih građevina.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Marijanci“.

KLASA: 325-01/14-01/01
URBROJ: 2115/02-01-14-17
Marijanci, 16.06.2014.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARIJANCI
KRALJA ZVONIMIRA 2, 31555 MARIJANCI
TELEFON: 031/643-150 – NAČELNIK, 031/643-100 – PROČELNIK I
RAČUNOVODSTVO, 031/643-120 – VIŠI STRUČNI SURADNIK,
FAX: 031/643-334
ŽIRORAČUN: 2500009-1825700000
MB: 02722682, OIB: 10282419721

Na temelju članaka 6., 7. i 8. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN br.
93/13, 114/13 i 41/14), te na temelju članka 32. Statuta Općine Marijanci (Službeni glasnik
Općine Marijanci br. 01/13) općinsko vijeće Općine Marijanci na svojoj 08. sjednici
održanoj dana 16.06.2014. godine donosi

IZMJENU I DOPUNU ODLUKE O OSNIVANJU
„PODUZETNIČKE ZONE ČRNKOVCI“
Članak 1.
Članak 1. se mijenja i sada glasi: „Sukladno Prostornom planu uređenja Općine Marijanci
(Službeni glasnik Općine Marijanci br. 03/06) te Izmjenama i dopunama Prostornog plana
uređenja Općine Marijanci (Službeni glasnik Općine Marijanci br. 03/12) na površini od 52
hektara osniva se Poduzetnička zona pod nazivom „PODUZETNIČKA ZONA ČRNKOVCI“.
Popis katastarskih čestica koje su obuhvaćene Poduzetničkom zonom zajedno sa
podatcima o njihovoj veličini i strukturi vlasništva nalaze se u prilogu ove Odluke i njen su
sastavni dio.“
Članak 2.
Članak 2. mijenja se i sada glasi: „Prema Zakonu o unapređenju poduzetničke
infrastrukture (NN br. 93/13, 114/13 i 41/14) „Poduzetnička zona Črnkovci“ osniva se kao
poduzetnička zona srednje veličine, proizvodno – prerađivačkog tipa.
Članak 3.
Dodaje se novi članak 3. koji glasi: „Upravljanje Poduzetničkom zonom Črnkovci povjerava
se Općini Marijanci kao njenom osnivaču.“
Članak 4.
Dosadašnji članak 2. Odluke o osnivanju „Poduzetničke zone Črnkovci“ postaje novi
članak 4.

Članak 5.
Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marijanci da nakon usvajanja ovih
izmjena i dopuna odluke izradi pročišćeni tekst Odluke o osnivanju Poduzetničke zone
Črnkovci.

O b r a z l o ž e nj e
Temeljem odredaba Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture potrebno je
izmijeniti i doraditi Odluku o osnivanju navedene poduzetničke zone a iz razloga
omogućavanja upisivanja zone u jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture
Ministarstva poduzetništva i obrta RH te objave podataka u Bazi zona Agencije za
investicije i konkurentnost RH. Sve navedene izmjene i dopune proizašle su iz navedenog
Zakona te su sa njim usklađene.
KLASA: 302-02/14-01/01
URBROJ: 2115/02-01-14-05
Marijanci, 16.06.2014.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ

POPIS KATASTARSKIH ČESTICA U
PODUZETNIČKOJ ZONI ČRNKOVCI
BROJ KATASTARSKE
ČESTICE
370/9
370/10
370/12
370/17
370/18
370/15
370/4
370/19
362
370/2
370/11

POVRŠINA U ha

370/16

0,62

370/1
370/8

31,64
0,64

371
372
370/3
370/6
370/5
370/13
370/14

0,0024
0,0011
2,55
4,32
0,92
0,92
0,36

1,37
1,09
1,48
0,11
0,61
0,31
2,72
2,01
0,31
0,3
0,21

STRUKTURA
VLASNIŠTVA
Privatno vlasništvo
Privatno vlasništvo
Privatno vlasništvo
Privatno vlasništvo
Privatno vlasništvo
Privatno vlasništvo
Privatno vlasništvo
Privatno vlasništvo
Privatno vlasništvo
Privatno vlasništvo
Općina Marijanci –
infrastrukturni koridor
Općina Marijanci –
infrastrukturni koridor
Općina Marijanci
Općina Marijanci –
infrastrukturni koridor
Elektroslavonija Osijek
Elektroslavonija Osijek
Republika Hrvatska
Republika Hrvatska
Privatno vlasništvo
Privatno vlasništvo
Privatno vlasništvo
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OPĆINA MARIJANCI
KRALJA ZVONIMIRA 2, 31555 MARIJANCI
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FAX: 031/643-334
ŽIRORAČUN: 2500009-1825700000
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Na temelju članaka 6., 7. i 8. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN br.
93/13, 114/13 i 41/14), te na temelju članka 32. Statuta Općine Marijanci (Službeni glasnik
Općine Marijanci br. 01/13) općinsko vijeće Općine Marijanci na svojoj 08. sjednici
održanoj dana 16.06.2014. godine donosi

IZMJENU I DOPUNU ODLUKE O OSNIVANJU
„PODUZETNIČKE ZONE MARIJANCI“
Članak 1.
Članak 1. se mijenja i sada glasi: „Sukladno Prostornom planu uređenja Općine Marijanci
(Službeni glasnik Općine Marijanci br. 03/06) te Izmjenama i dopunama Prostornog plana
uređenja Općine Marijanci (Službeni glasnik Općine Marijanci br. 03/12) na površini od 9
hektara osniva se Poduzetnička zona pod nazivom „PODUZETNIČKA ZONA
MARIJANCI“. Popis katastarskih čestica koje su obuhvaćene Poduzetničkom zonom
zajedno sa podatcima o njihovoj veličini i strukturi vlasništva nalaze se u prilogu ove
Odluke i njen su sastavni dio.“
Članak 2.
Članak 2. mijenja se i sada glasi: „Prema Zakonu o unapređenju poduzetničke
infrastrukture (NN br. 93/13, 114/13 i 41/14) „Poduzetnička zona Marijanci“ osniva se kao
poduzetnička mikro zona, proizvodno – prerađivačkog tipa.
Članak 3.
Dodaje se novi članak 3. koji glasi: „Upravljanje Poduzetničkom zonom Marijanci
povjerava se Općini Marijanci kao njenom osnivaču.“
Članak 4.
Dosadašnji članak 2. Odluke o osnivanju „Poduzetničke zone Marijanci“ postaje novi
članak 4.

Članak 5.
Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marijanci da nakon usvajanja ovih
izmjena i dopuna odluke izradi pročišćeni tekst Odluke o osnivanju Poduzetničke zone
Marijanci.

O b r a z l o ž e nj e
Temeljem odredaba Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture potrebno je
izmijeniti i doraditi Odluku o osnivanju navedene poduzetničke zone a iz razloga
omogućavanja upisivanja zone u jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture
Ministarstva poduzetništva i obrta RH te objave podataka u Bazi zona Agencije za
investicije i konkurentnost RH. Sve navedene izmjene i dopune proizašle su iz navedenog
Zakona te su sa njim usklađene.
KLASA: 302-02/14-01/01
URBROJ: 2115/02-01-14-06
Marijanci, 16.06.2014.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ

POPIS KATASTARSKIH ČESTICA U
PODUZETNIČKOJ ZONI MARIJANCI
BROJ KATASTARSKE
ČESTICE
1528/1 – DIO
1529 – DIO
1532
1150/1 – DIO

POVRŠINA U ha
4,07
1,48
1,03
2,42

STRUKTURA
VLASNIŠTVA
Republika Hrvatska
Republika Hrvatska
Republika Hrvatska
Republika Hrvatska
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KRALJA ZVONIMIRA 2, 31555 MARIJANCI
TELEFON: 031/643-150 – NAČELNIK, 031/643-100 – PROČELNIK I
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FAX: 031/643-334
ŽIRORAČUN: 2500009-1825700000
MB: 02722682, OIB: 10282419721

Temeljem članka 9. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanje prava i obveza korisnika usluga
te uvjeta i načina ostvarivanja prednosti pri upisu u Dječji vrtić „Pinokio“ odnosno zahtjeva
za imenovanje člana povjerenstva za provođenje upisa (KLASA: 601-02/14-01/01,
URBROJ: 2115/11-01-14-01), te na temelju članka 32. Statuta Općine Marijanci (Službeni
glasnik Općine Marijanci br. 01/13) općinsko vijeće Općine Marijanci na svojoj 08. sjednici
održanoj dana 16.06.2014. godine donosi
ODLUKU O IMENOVANJU
ČLANA POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE UPISA
U DJEČJI VRTIĆ „PINOKIO“ DONJI MIHOLJAC
Članak 1.
Ovom Odlukom imenuje se član Povjerenstva za provođenje upisa u Dječji vrtić „Pinokio“
Donji Miholjac sukladno Pravilniku o upisu djece i ostvarivanje prava i obveza korisnika
usluga te uvjeta i načina ostvarivanja prednosti pri upisu u Dječji vrtić „Pinokio“ Donji
Miholjac.
Članak 2.
Članom Povjerenstva za provođenje upisa u Dječji vrtić „Pinokio“ Donji Miholjac imenuje
se Tomislav Jelić – zamjenik načelnika Općine Marijanci .
Članak 3.
Ova Odluka stupa na danom donošenja a bit će objavljena u Službenom glasniku Općine
Marijanci.
KLASA: 601-01/14-01/01
URBROJ: 2115/02-01-14-08
Marijanci, 16.06.2014.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ

