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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKI NAČELNIK
IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
NA PODRUČJU OPĆINE MARIJANCI U 2015. GODINI
Sukladno zakonskim propisima Republike Hrvatske tj. Članku 21. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom (NN br. 94/13) Općina Marijanci kao jedinica lokalne samouprave u
obvezi je izraditi Plan gospodarenja otpadom na području Općine Marijanci za šestogodišnje
razdoblje. Plan gospodarenja otpadom donosi Općinsko vijeće Općine Marijanci. Općinski
načelnik podnosi Izvješće o izvršenju plana Općinskom vijeću do 30. ožujka tekuće godine,
za prethodnu godinu. Usvojeno izvješće dostavlja se Upravnom odjelu za prostorno
planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije.
Plan gospodarenja otpadom na području Općine Marijanci za razdoblje 2007.-2014. godine
Općinsko vijeće usvojilo je na 18. sjednici održanoj dana 14.11.2007. godine, te je isti
objavljen u Službenom glasniku Općine Marijanci.
1. Obuhvaćenost stanovništva organiziranim skupljanjem i odvozom otpada u %
Tijekom 2007. godine započeto je organizirano sakupljanje komunalnog otpada iz kućanstava
te je sa 2015. godinom 100% stanovništva Općine Marijanci obuhvaćeno organiziranim
skupljanjem i odvozom otpada.
1. Način gospodarenja otpadom:
a. Komunalni:
U skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, a sukladno odluci Općinskog
vijeća, Općina Marijanci provela je postupak izbora najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje
usluge odvoza komunalnog otpada s područja cijele jedinice lokalne samouprave.
Za koncesionara je izabrana tvrtka EKO – FLOR PLUS d.o.o. iz Donje Zdenčine. U
međuvremenu koncesionar je promijenio mjesto sjedišta tvrtke te se ona sada nalazi u
Oroslavju.
Odvoz komunalnog otpada u 2015. godini zaključno sa datumom 31. kovoza vršio se jedan
puta tjedno, svakoga petka, uz pomoć tipiziranih kanta za komunalni otpad koje su
podijeljene svim korisnicima odnosno svim kućanstvima.
Cijene usluga odvoza otpada do 01. rujna 2015. godine koje je zaračunavao koncesionar su
sljedeće:
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- kanta 120 litara (za samca i staračko domaćinstvo)
- kanta 120 litara
- kanta 240 litara
- vikendaši, kanta 120 litara
- industrija, kanta 120 litara
- industrija, kanta 240 litara
- kontejner 1100 litara
- kontejner 5 m³
- kontejner 7 m³

25,00 kn
30,00 kn
45,00 kn
15,00 kn
49,20 kn
67,65 kn
147,60 kn
861,00 kn
1.107,00 kn

Od 01. rujna 2015. godine na snagu stupa Aneks ugovora o koncesiji za skupljanje, odvoz i
odlaganje komunalnog otpada sa područja Općine Marijanci (KLASA: 406-01/15-01/01,
URBROJ: 2115/02-01-15-09) u daljnjem tekstu (Aneks ugovora) kojim je uveden odvoz
komunalnog otpada jedan puta tjedno tri petka u mjesecu za redom putem tipiziranih kanta za
komunalni otpad dok se jednom mjesečno svaki zadnji petak u mjesecu iz kućanstava
sakupljao papir (KBO 20 01 01) i plastika (KBO 20 01 39) putem tipiziranih plastičnih vreća
zapremine 120 litara. Pritom je došlo i do promjene cijena usluge te su nove cijene sljedeće:
- kanta 120 litara (za samca i staračko domaćinstvo)
- kanta 120 litara
- kanta 240 litara
- vikendaši, kanta 120 litara
- industrija, kanta 120 litara
- industrija, kanta 240 litara
- kontejner 1100 litara
- kontejner 5 m³
- kontejner 7 m³

30,00 kn
38,00 kn
57,00 kn
19,00 kn
62,00 kn
85,00 kn
187,00 kn
1.093,00 kn
1.405,00 kn

Koncesionar je sakupljeni otpad odlagao na legalno odlagalište komunalnog otpada sa
kojima ima ugovor o odlaganju a to je odlagalište KG Park u Donjem Miholjcu.
Prema Izvješću o radu davatelja usluge za 2015. godinu koje nam je dostavio koncesionar,
sakupljeno je 397,00 tona miješanog komunalnog otpada iz kućanstava, 10,500 tona
glomaznog (krupnog) otpada, 4,350 tona ambalaže od papira i kartona, 1,560 tona ambalaže
od plastike, 1,700 tona staklene ambalaže, 4,070 tona papira i kartona i 4,940 tona plastike.
o Posebne kategorije otpada:
Glomazni otpad odvozi se do stupanja na snagu Aneksa ugovora tri puta godišnje, na način da
korisnici isti u najavljenom terminu dovoze, na unaprijed predviđene lokacije na kojima se
nalaze kontejneri za glomazni otpad. Nakon stupanja na snagu Aneksa ugovora glomazni
otpad se iz kućanstava prikuplja na način da se za unaprijed određeni termin kućanstva koja
imaju glomazni otpad jave koncesionaru koju glomazni otpad dolazi sakupiti izravno iz
domaćinstva.
U cilju odvojenog sakupljanja otpadnog papira, plastike, stakla i tekstila na 5 lokacija su
postavljeni „zeleni otoci“ u 5 naselja na području Općine Marijanci.
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EKO – FLOR PLUS d.o.o. je kao ovlašteni sakupljač stari papir kao korisnu sirovinu
otpremati na reciklažu kod ovlaštenog obrađivača otpada u Belišće d.d.
Osim navedenog na lokacijama svih groblja postavljeni su kontejneri od 1.100 litara za
odvojeno prikupljanje otpada sa groblja a isti se prazne svakoga petka.
-

Oprema realizirana do kraja 2015. godine za odvojeno skupljanje otpada

Za odvojeno prikupljanje otpada do kraja 2015. godine na 5 lokacija „zelenih otoka“
postavljeno je po 1 spremnik za prikupljanje papira, 1 spremnik za plastiku, 1 spremnik za
staklo i 1 spremnik za tekstil te su na lokacijama svih groblja postavljeni spremnici od 1.100
litara za odvojeno prikupljanje otpada s groblja.
-

Stanje odlagališta

Općina Marijanci je u 2015. godini iz vlastitih sredstava i uz pomoć programa javnih radova
uspjela 4 lokacije onečišćene otpadom u naseljima Črnkovci, Bočkinci, Čamagajevci i
Brezovica, očistiti od odbačenog smeća odnosno isto smeće ukloniti i zbirnuti na legalnom
odlagalištu smeća putem redovnog odvoza koncesionara.
Na području općine preostala je još jedna lokacija onečišćena otpadom u naselju Marijanci a
koja se planira očistiti u tijeku 2016. godine.
1. Utrošena financijska sredstva u 2015. godini
U 2015. godini Općina Marijanci je za aktivnosti čišćenja 4 lokacije onečišćene smećem
utrošila 51.281,25 kunu.
KLASA: 363-02/16-01/01
URBROJ: 2115/02-01-16-02
Marijanci, 04. veljača 2016. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
DARKO DORKIĆ
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 32. Statuta Općine Marijanci („Službeni glasnik“ br. 03/14),
općinsko vijeće Općine Marijanci na 18. sjednici održanoj dana 15. veljače 2016.
godine donosi
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom na području Općine Marijanci za 2015. godinu
Ovim Zaključkom usvaja se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
na području Općine Marijanci za 2015. godinu od 04. veljače 2016. godine (KLASA:
363-02/16-01/01, URBROJ: 2115/02-01-16-02), koje je Općinskom vijeću Općine
Marijanci podnio načelnik Općine Marijanci na 18. sjednici općinskog vijeća održanoj
15. veljače 2016. godine.
Također ovim Zaključkom usvaja se i Izvješće o radu davatelja javne usluge
prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Marijanci za 2015. godinu –
EKO FLOR PLUS d.o.o. od 29. siječnja 2016. godine, broj 173/2016, koje je sastavni
dio Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Marijanci
za 2015. godinu.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u Službenom glasniku Općine Marijanci.
KLASA: 363-02/16-01/01
URBROJ: 2115/02-01-16-03
Marijanci, 15. veljača 2016. godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA OPĆINE MARIJANCI
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 na svojoj 18. sjednici održanoj 15. veljače 2016.
godine donosi
PRAVI LN I K
o dodjeli pomoći za studiranje Općine Marijanci
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom o dodjeli pomoći Općine Marijanci (u daljnjem tekstu:
Pravilnik) uređuju uvjeti, način, postupak te druga pitanja u svezi s odobravanjem pomoći za
studiranje.
Članak 2.
Sredstva za pomoć za studiranje osiguravaju se u Proračunu Općine Marijanci.
Visinu pomoći za svaku akademsku godinu određuje Općinski načelnik svojom
Odlukom, a maksimalni iznos pomoći za studiranje je 5.000,00 kuna.
Članak 3.
Pod uvjetima utvrđenim ovim Pravilnikom i ukoliko njime nije drugačije propisano,
pravo na dodjelu pomoći za studiranje mogu ostvariti svi redovni studenti sa područja Općine
Marijanci pod uvjetom da su:
2. državljani Republike Hrvatske koji imaju prebivalište na području Općine Marijanci,
3. upisani na preddiplomski i diplomski Sveučilišni odnosno integrirani studij ili
Akademiju i imaju status redovitog studenta,
4. koji nemaju odobren kredit ili stipendiju od strane drugog subjekta.
Članak 4.
Odluku o raspisivanju javnog poziva za dodjelu pomoći za studiranje donosi Općinski
načelnik.
Javni poziv za dodjelu pomoći za studiranje traje 30 dana, a provodi ga tijelo
Općinskog vijeća Općine Marijanci – Povjerenstvo za dodjelu pomoći za studiranje, uz
stručnu i tehničku pomoć Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marijanci.
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Članak 8.
Javni poziv sadrži podatke za:
b. školsku godinu za koju se raspisuje Javni poziv,
c. rokove za provedbu Javnog poziva,
d. opće uvjete za dodjelu pomoći za studiranje,
e. dokaze koje treba priložiti uz zahtjev,
f. ostale odrednice potrebne za provođenje Javnog poziva.
Zahtjev za dodjelu pomoći za studiranje podnosi se Povjerenstvu za dodjelu pomoći
za studiranje putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marijanci.
Članak 9.
Zahtjev za dodjelu pomoći za studiranje podnosi se na propisanom obrascu.
Zahtjevu iz prethodnog stavka podnositelj je dužan priložiti sljedeće dokumente:
g. izvornik uvjerenja o upisu na fakultet za tekuću školsku godinu,
h. izvornik uvjerenja o prebivalištu
i. preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),
j. izvornik vlastoručno potpisane izjave studenta da nema odobren kredit ili
stipendiju od strane drugog subjekta,
Tražena dokumentacija, osim dokaza o hrvatskom državljanstvu (domovnica) ne smije
biti starija od 30 dana u odnosu na datum podnošenja zahtjeva za stipendiju.
Nepotpuni i nepravodobno pristigli zahtjevi neće se razmatrati.
Članak 10.
Na temelju pristiglih zahtjeva Povjerenstvo za dodjelu pomoći za studiranje utvrđuje
listu korisnika pomoći za studiranje, te podnosi prijedlog Općinskom načelniku o popisu
kandidata za dodjelu navedene pomoći.
Na temelju podnesenog prijedloga Općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli pomoći
za studiranje.
Svim podnositeljima zahtjeva kojima se Odlukom odobri pomoć za studiranje, o
istome će biti obaviješteni Rješenjem načelnika.
Članak 15.
Pomoć za studiranje se dodjeljuje za jednu akademsku godinu, a isplaćuje se
kvartalno. Isplata pomoći za studiranje za tekuću akademsku godinu počinje od mjeseca
siječnja.
U slučaju prekida studiranja prestaje obveza Općine Marijanci o isplati pomoći za
studiranje što će, kao i ostale činjenice bitne za provedbu isplate pomoći, biti navedene u
svakom pojedinom Rješenju o odobrenju pomoći za studiranje.
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Članak 17.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“
Općine Marijanci.
KLASA: 604-01/16-01/01
URBROJ: 2115/02-01/16-01
Marijanci, 15. veljača 2016. godine
PREDSJEDNIK VIJEĆA OPĆINE MARIJANCI
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 na svojoj 18. sjednici održanoj dana 15. veljače
2016. godine donosi
OD LU KU
O PRODAJI I RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA PRODAJU
NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MARIJANCI
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Marijanci
označene kao:
11. k.č.br. 583, k.o. Marijanci, Ulica Kralja Zvonimira u mjestu Marijanci ukupne
površine 667 m² koja se sastoji od kuće br. 12 površine 52 m², dvorišta površine 583
m², izgrađenog zemljišta površine 20 m² i izgrađenog zemljišta površine 12 m² u 1/2
dijela vlasništva,
12. k.č.br. 627, k.o. Marijanci u Marijancima, koja se sastoji od zemljišta u naravi
"oranica" površine 864m² u 1/2 dijela vlasništva,
13. k.č.br. 666, k.o. Marijanci u Marijancima, koja se sastoji od zemljišta u naravi
"oranica" površine 3340 m² u 1/2 dijela vlasništva,
14. k.č.br. 476, k.o. Marijanci, Ulica Bana Josipa Jelačića u mjestu Marijanci ukupne
površine 1.090 m² koja se sastoji od kuće br. 22 površine 66 m², dvorišta površine 969
m², dvorišne zgrade površine 22 m², izgrađenog zemljišta površine 11 m² i izgrađenog
zemljišta površine 22 m²,
15. k.č.br. 1329, k.o. Marijanci u Marijancima, koja se sastoji od zemljišta u naravi
"oranica" površine 3.237 m² u 1/2 dijela vlasništva,
16. k.č.br. 1330, k.o. Marijanci u Marijancima, koja se sastoji od zemljišta u naravi
"oranica" površine 3.048 m² u 1/2 dijela vlasništva,
17. k.č.br. 1499/1, k.o. Marijanci u Marijancima, koja se sastoji od zemljišta u naravi
"oranica" površine 5.273 m² u 193/238 dijela vlasništva,
18. k.č.br. 1499/2, k.o. Marijanci u Marijancima ukupne površine 5.610 m² koja se sastoji
od zemljišta u naravi "oranica" površine 4.663 m² i zemljišta u naravi "pašnjak"
površine 947 m²,
19. k.č.br. 1241/1, k.o. Marijanci, Ulica Marijanski Ivanovci u mjestu Marijanski Ivanovci
ukupne površine 1.408 m² koja se sastoji od kuće br. 5 površine 83 m² i dvorišta
površine 1.325 m²,
20. k.č.br. 1242, k.o. Marijanci, Ulica Marijanski Ivanovci u mjestu Marijanski Ivanovci
ukupne površine 1.386 m² koja se sastoji od dvorišta površine 1.342 m², izgrađenog
zemljišta površine 29 m² i izgrađenog zemljišta površine 15 m²,
9

21. k.č.br. 1246, k.o. Marijanci u Marijanskim Ivanovicima, ukupne površine 1.870 m²
koja se sastoji od zemljišta u naravi "voćnjak".
Članak 2.
Temeljem namjene nekretnina određene člankom 1. ove Odluke određuje se
raspisivanje natječaja za prodaju nekretnina navedenih u istom članku.
Članak 3.
Postupak provedbe i praćenja natječaja provodi Povjerenstvo za provedbu i praćenje
javnih natječaja za prodaju i davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Općine Marijanci
imenovano od strane Općinskog vijeća Općine Marijanci.
Članak 4.
Početna cijena nekretnina navedenih u članku 1. ove Odluke je procijenjena vrijednost
svake nekretnine od strane stalnog sudskog vještaka građevinske struke.
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku"
Općine Marijanci.

KLASA: 943-01/16-01/01
URBROJ: 2115/02-01-16-02
Marijanci, 15. veljača 2016. godine
PREDSJEDNIK VIJEĆA OPĆINE MARIJANCI
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 na svojoj 18. sjednici održanoj 15. veljače 2016.
godine donosi
OD LU KU
O DAVANJU U ZAKUP I RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP
k.č.br. 852/3. k.o. ČRNKOVCI
Članak 1.
Donosi se Odluka o davanju u zakup nekretnine u vlasništvu Općine Marijanci i to
sljedeće:
22. k.č.br. 852/3, k.o. Črnkovci koja se sastoji od kuće, jedne zgrade, dvora i oranice u
selu ukupne površine 2.116 m².
Članak 2.
Temeljem namjene nekretnine određene člankom 1. ove Odluke određuje se
raspisivanje natječaja za zakup nekretnine navedene u istom članku.
Članak 3.
Postupak provedbe i praćenja natječaja provest će Povjerenstvo za provedbu i praćenje
javnih natječaja za prodaju i davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Općine Marijanci koje je
imenovano od strane Općinskog vijeća Općine Marijanci.
Članak 4.
Početna cijena zakupnine nekretnine navedene u članku 1. ove Odluke jest
procijenjena cijena zakupnine utvrđena od strane stalnog sudskog vještaka građevinske struke,
a iznosi 1.000,00 kuna mjesečno.
Članak 4.
Nekretnina iz članka 1. ove Odluke daje se u zakup na rok od 5 godina.
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Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku"
Općine Marijanci.
KLASA: 372-03/16-01/01
URBROJ: 2115/02-01-16-01
Marijanci, 15. veljače 2016. godine

PREDSJEDNIK VIJEĆAOPĆINE MARIJANCI
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 na svojoj 18. sjednici održanoj dana 15. veljače
2016. godine donosi
OD LU KU
o isplati pomoći za svako novorođeno dijete na
području Općine Marijanci
Članak 1.
Svakoj majci novorođenog djeteta na području Općine Marijanci isplatit će se novčana
naknada u iznosu 1.000,00 kuna za prvo dijete te će se za svako iduće dijete naknada
povećavati za 1.000,00 kuna.
Članak 2.
Sredstva za pomoć za isplatu naknade iz članka 1. ove Odluke osigurat će se u
Proračunu
Općine Marijanci za 2016. godinu.
Novčana naknada uručit će se osobno u gotovini roditelju uz prigodnu čestitku s
potpisom načelnika.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku"
Općine Marijanci, a primjenjuje se od 01.01.2016. godine.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage i prestaje važiti Odluka o isplati
pomoći za svako novorođenče na području Općine Marijanci usvojena na 20. sjednici vijeća
održanoj 18.02.2008. godine (KLASA: 601-01/08-01/01, URBROJ: 2115/02-02-08-01).

KLASA: 551-02/16-01-01
URBROJ: 2115/02-01/16-01
Marijanci, 15. veljača 2016. godine
PREDSJEDNIK VIJEĆA OPĆINE MARIJANCI
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 na svojoj 18. sjednici održanoj 15. veljače 2016.
godine donosi
OD LU KU
o imenovanju Povjerenstva za dodjelu pomoći za studiranje
Općine Marijanci
Članak 1.
Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za dodjelu pomoći za studiranje Općine
Marijanci za akademsku godinu 2015./2016. (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Članak 2.
Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo u sljedećem sastavu:
1. ŽELJKO PANDURIĆ – predsjednik
2. JOSIP DUKMENIĆ – član
3. ALEN BABIĆ – član
Članak 3.
Dužnost imenovanog Povjerenstva je praćenje i provedba Javnog poziva za dodjelu
pomoći za studiranje za akademsku godinu 2015./2016. a sukladno Pravilniku o dodjeli
pomoći za studiranje Općine Marijanci (KLASA: 604-01/16-01/01, URBROJ: 2115/02-0116-01).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Općine
Marijanci.
KLASA: 604-01/16-01/01
URBROJ: 2115/02-01/16-02
Marijanci, 15. veljača 2016. godine
PREDSJEDNIK VIJEĆA OPĆINE MARIJANCI
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 na svojoj 18. sjednici održanoj dana 15. veljače
2016. godine donosi
OD LU KU
o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za
prodaju i davanje u zakup nekretnina u vlasništvu
Općine Marijanci
Članak 1.
Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju i davanje u
zakup nekretnina u vlasništvu Općine Marijanci (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Članak 2.
Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo u sljedećem sastavu:
1. JOSIP DUKMENIĆ – predsjednik
2. MARIO TUŠEK – član
3. ANTONIO MAJDENIĆ – član
Članak 3.
Dužnost imenovanog Povjerenstva je provedba i praćenje Javnog natječaja za prodaju
i davanje u zakup nekretnina koje su definirane sljedećim Odlukama:
23. Odluka o prodaji i raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine
Marijanci (KLASA: 943-01/16-01/01, URBROJ: 2115/02-01-16-02),
24. Odluka raspisivanju natječaja za davanje u zakup k.č.br. 852/3, k.o. Črnkovci
(KLASA: 372-03/16-01/01, URBROJ: 2115/02-01-16-01).
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Općine
Marijanci.
KLASA: 943-01/16-01/01
URBROJ: 2115/02-01-16-03
Marijanci, 15. veljača 2016. godine
PREDSJEDNIK VIJEĆA OPĆINE MARIJANCI
DANKO ŠARGAČ
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