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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 86.a Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i
15/15) i članka 32. Statuta Općine Marijanci („Službeni glasnik“ Općine Marijanci br.
03/14), Općinsko vijeće Općine Marijanci na 16. sjednici održanoj dana 26.10.2015.
godine donosi sljedeću:
ODLUKU O KRATKOROČNOM ZADUŽIVANJU
OPĆINE MARIJANCI U 2015. GODINI
KOD HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.
NA ROK DO 12 MJESECI
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Marijanci utvrđuje da se za potrebe plaćanja tekućih obveza,
a zbog trenutačne nelikvidnosti izazvane neredovitim plaćanje obveznika u Općinski
proračun, Općina Marijanci zadužuje kod poslovne banke HYPO ALPE-ADRIABANK d.d. u iznosu od 900.000,00 kuna (minus na žiro računu).
Članak 2.
Sukladno navedenom članku 1. ove Odluke ovlašćuje se načelnik Općine Marijanci
da sa HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. kod koje Općina Marijanci ima otvoren
transakcijski račun može potpisati Aneks Ugovora o kreditu po principu minusa po
računu
IBAN: HR60 2500 0091 8257 0000 0, a prema uvjetima iz osnovnog Ugovora i
prijedloga Aneksa ugovora.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a bit će objavljena u „Službenom
glasniku“ Općine Marijanci.
KLASA: 402-08/15-01/01
URBROJ: 2115/02-01-15-05
Marijanci, 26. listopad 2015. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 32. Statuta općine Marijanci (Službeni glasnik općine Marijanci br.
03/14) Općinsko vijeće Općine Marijanci donosi:

PROGRAM
ZIMSKOG ODRŽAVANJA LOKALNIH
PROMETNICA NA PODRUČJU OPĆINE MARIJANCI
I
U djelokrug održavanja prometnica tj. uklanjanja snijega spadaju slijedeće ulice i
naselja Općine Marijanci:
Bočkinci – ulica Matije Gupca, prilaz vatrogasnom spremištu, prilaz nogometnom
igralištu.
Brezovica – ulica Josipa Bana Jelačića.
Čamagajevci - ulica Glavna lijeva strana, cesta do mjesnog groblja, prilaz
vatrogasnom spremištu.
Črnkovci – ulice Augusta Šenoe, Matije Gupca, Naselje Nikole Tesle, Bostanci,
Stjepana Radića, Josipa Kozarca, parkiralište na mjesnom groblju i prilazni put ka
groblju, parkiralište ispred Vatrogasnog doma u Črnkovcima, prilaz i parkiralište
zdravstvene ambulante, parkiralište kod nogometnog igrališta, parkiralište ispred
crkve, cesta koja spaja ulicu Braće Radića i Bostanci, krak ceste od ulice Braće
Radića do Osnove škole, cesta od ulice Matije Gupca prema rijeci Dravi do zadnjeg
gospodarskog subjekta na istoj cesti.
Kunišinci – ulica Braće Radića, ulica sv. Marka, ulica Kralja Zvonimira iza Zvonika,
cesta do ribnjaka Plosna, raskrižje kod Zvonika.
Marijanci – ulica J. Bana Jelačića lijeva strana kod kanala, dio ulice J.J.
Strossmayera, detaljno čišćenje Trga Sv. Petra i Pavla, parkiralište na mjesnom
groblju, parkiralište na nogometnom igralištu, put do prostorija za primanje mlijeka na
Trgu sv. Petra i Pavla, cesta uz župnu crkvu prema ulici J.J. Strossmayera.
Marijanski Ivanovci – kroz selo do početka šume.
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II
Po potrebi, u slučaju velikih količina snijega, moguće je čišćenje snijega i sa drugih
cesta koje nisu navedene u točki I, a isključivo po nalogu Općinskog načelnika.
III
Uklanjanje snijega sa prometnica će obavljati firma koju Općinski načelnik odabere
neposrednom pogodbom a na temelju ugovora o obavljanju komunalnih poslova za
općinu Marijanci, sa vlastitom mehanizacijom, a prema dojavi odgovornih osoba
Općine Marijanci.
IV
O potrebi izlaska na ulice i uklanjanja snijega Općinski načelnik ili Općinski pročelnik
izvješćuju odgovornu osobu u firmi koja se odabere neposrednom pogodbom, a to je
rukovoditelj u istoj prema važećim zakonskim propisima o sigurnosti cestovnog
prometa.
V
Prioriteti će se određivati ovisno o količinama padalina, odnosno ukoliko je intenzitet
padalina isti na čitavom području čišćenje će se obavljati redoslijedom nabrojanim u
točki I ovog Programa.
VI
Ovaj se Program odnosi na zimsko održavanje prometnica za zimu 2015/2016
godine, s početkom primjene od 15.11.2015. pa do 15.03.2016. godine.
VII
Program zimskog održavanja lokalnih cesta na području općine Marijanci će biti
objavljen u Službenom glasniku Općine Marijanci.
KLASA: 363-01/15-01/01
URBROJ: 2115/02-01-15-34
Marijanci, 26.10.2015.
Dostaviti:
1. MUP RH - V. Policijska postaja D. Miholjac
2. Firma odabrana za obavljanje poslova čišćenja snijega
3. Evidencija akata
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ
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