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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 39 stavak 2. Zakon o proračunu ( Narodne novine RH 136/12) i članka 32.
Statuta Općine Marijanci ( Službeni glasnik općine Marijanci br 03/14 ), Općinsko vijeće na
26. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016. Na prijedlog načelnika općine Marijanci
donosi:
PRORAČUN
OPĆINE MARIJANCI
ZA 2017. GODINU
I.

OPĆI DIO
Članak 1.

Proračun Općine Marijanci za 2017. godinu (u daljnjem tekstu : Proračun) i projekcije za
2018 i 2019. godinu sastoji se od :A
A.

RAČUNA PRIHODA I RASHODA
O PI S

1.

Projekcija za
2018 godinu

Projekcija za
2019 godinu

16.945.00,00

9.197.800,00

9,213.360,00

190.000,00

120.000,00

120.000,00

17,135.000,00

9.317.800,00

9,333.360,00

3.945.000,00

2.893.850,00

2.930.450,00

12.840.000,00

6.067.900,00

6.046.860,00

17.135.000,00

9.317.800,00

9.333.360,00

350.000,00

356.500,00

356.500,00

PRIHODI
POSLOVANJA

2.

Proračun za
2017 godinu

PRIHODI OD PROD.
NEFINANC. IMOV

3.

UKUPNO

4.

RASHODI POSLOVANJA

5.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE

6.

UKUPNI RASHODI

7.

RAZLIKA + / -

B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA
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O P I S

Proračun za
2017. god.

Projekcija za
2018. god.

Projekcija za
2019.god.

1. PRIMICI OD FINANCIJ.
IMOVINE I
ZADUŽIVANJA

0,00

0,00

0,00

IMOVINU I OTPLATE
ZAJMOVA

350.000,00

356.050,00

356.050,00

3. NETO FINANCIRANJE

-350.000,00

2. IZDACI ZA FINANCIJSKU

-356.050.,00 -356.050,00

C. VIŠAK / MANJAK PRIHODA
O P I S

Proračun za
2017 god.

Projekcija za
2018 god.

Projekcija za
2019 god.

17.135.000,00

9.317.800,00

9.333.360,00

17.135.000,00

9.317.800,00

9.333.360,00

0,00

0,00

0,00

1. UKUPNI PRIHODI
I PRIMICI
2. UKUPNI RASHODI
I IZDACI
3. VIŠAK/MANJAK

Članak 2.
Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu
prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu općine Marijanci za 2017. godinu i
projekcijama za 2018. i 2019.godinu koji se nalaze u privitku ove Odluke.
Članak 3.
Rashodi poslovanja i rashodi za nabavku nefinancijske imovine u Proračunu za 2017.godinu u
ukupnom iznosu od 17.135.000,00 kn raspoređuju se po programima, aktivnostima i
korisnicima u posebnom dijelu proračuna. Koji se nalazi u privitku ove Odluke.
Članak 4.
Ovaj Proračun stupa na snagu 01.01.2017. godine i bit će objavljen u "Službenom glasniku"
Općine Marijanci.
Klasa:400-04/16-10/01
Urbroj:2115/02-01-16-13
U Marijancima, 15. prosinca 2016.godine.

Predsjednik općinskog vijeća
Danko Šargač
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 14 stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i
136/12) i članka 39. Statuta Općine Marijanci ("Službeni glasnik" Općine Marijanci br
03/14), Općinsko vijeće Općine Marijanci na svojoj 26. sjednici održanoj 15.prosinca 2016 g.
donosi:
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Marijanci
za 2017. godinu
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka
Proračuna Općine Marijanci za 2017. g. (dalje u tekstu: Proračun), njegovo
izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, ovlasti općinskog
načelnika, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.
Članak 2.
Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna,
uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog
financijskog upravljanja i transparentnosti.
Članak 3.
Ako se tijekom godine usvoje odluke i drugi propisi na osnovi kojih nastaju nove
obveze za Proračun, sredstva će se osigurati u Proračunu za sljedeću proračunsku
godinu u skladu s trogodišnjim fiskalnim projekcijama i mogućnostima.
II. SADRŽAJ PRORAČUNA
Članak 4.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa.
Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.
Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda od poreza, pomoći, prihoda od
imovine, prihoda od pristojbi i naknada, ostalih prihoda i prihoda od prodaje
nefinancijske imovine. Prihodima se financiraju rashodi utvrđeni za financiranje javnih
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potreba na razini Općine na temelju zakonskih i drugih propisa.
U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te
izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka raspoređenih u
programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Rashodi i izdaci prikazani u
posebnom dijelu proračuna prikazani su prema ekonomskoj, organizacijskoj,
programskoj, funkcijskoj i lokacijskoj klasifikaciji te prema izvoru financiranja.
Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja općine Marijanci povezane s
programskom i organizacijskom klasifikacijom.
III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 5.
Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene određene Proračunom.
Članak 6.
Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje Proračuna u cjelini je Općinski
načelnik.
Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela općinske uprave odgovoran je za planiranje
Proračuna kao i za zakonito, učinkovito i ekonomično raspolaganje raspoređenim
sredstvima u Proračunu.
Tijela općinske uprave odgovorna su za prikupljanje proračunskih prihoda i za
potpunu i pravodobnu naplatu prihoda na računu Proračuna u skladu sa zakonima i
propisima donesenim na temelju zakona te za izvršavanje svih rashoda sukladno
namjenama i iznosima utvrđenim u Posebnom dijelu Proračuna.
Članak 7.
Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obveza za Proračun ili zbog
promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi ili izdaci, odnosno smanje prihodi
ili primici Proračuna, Općinski načelnik može obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda
ili izdataka najviše 45 dana.
Općinski načelnik donosi privremene mjere obustave. Ako se za vrijeme provođenja
mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna, Proračun ne može uravnotežiti,
Općinski načelnik mora najkasnije u roku od 15 dana prije isteka roka za privremenu
obustavu izvršavanja Proračuna predložiti izmjene i dopune Proračuna, kojima se
ponovno uravnotežuju prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci Proračuna.
Članak 8.
S obzirom da se sredstva proračunske zalihe ne izdvajaju odobrava se iznos od 70.000,00
kn. koji će načelnik koristiti za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica
elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i
ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine.
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Članak 9.
Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa Zakonom i drugim
propisima neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.
Članak 10.
Ako aktivnosti i projekti za koje su sredstva osigurana u Proračunu tekuće godine
nisu izvršeni do visine utvrđene Proračunom mogu se u toj visini izvršavati u
sljedećoj godini, ako su ispunjeni osnovni preduvjeti:
1. Proračunska sredstva osigurana u Proračunu tekuće godine za aktivnosti i
projekte koji se prenose, moraju ostati na kraju godine neizvršena ili izvršena
u iznosu manjem od planiranog, bez izvršenih preraspodjela tijekom tekuće
godine.
2. Prenesene aktivnosti i projekti mogu se izvršavati u sljedećoj proračunskoj
godini uz suglasnost Općinskog načelnika.
IV. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM
Članak 11.
Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik.
Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se polagati u poslovnu banku,
poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja. Odluku o izboru banke
donosi Općinski načelnik.
Članak 12.
U slučaju da prestane javni interes za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu pravnih
osoba Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika može odlučiti da se dionice
odnosno udjeli u kapitalu prodaju ako to nije u suprotnosti s posebnim zakonom.
Ostvarena sredstva od prodaje udjela i uloga u kapitalu koriste se za nabavku
nefinancijske i financijske imovine.
Članak 13.
Općinski načelnik može otpisati ili djelomično otpisati dug Općini ako bi troškovi
postupka naplate potraživanja bili u nerazmjeru s visinom potraživanja odnosno zbog
drugog opravdanog razloga, sukladno propisima.
Općinski načelnik može odobriti odgodu plaćanja duga najviše do šest mjeseci.
Općinski načelnik može odobriti obročnu otplatu duga najviše do osamnaest mjeseci.
Općinski načelnik će odlukom propisati kriterije i mjerila za odgodu plaćanja, obročnu
otplatu duga te otpis ili djelomičan otpis potraživanja iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka.
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V. ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA
Članak 14.
Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj
knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja. Pročelnik tijela
općinske uprave mora prije isplate provjeriti i potvrditi potpisom pravni temelj i visinu
obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave. Nalog za isplatu iz Proračuna s
oznakom pozicije i programa izdaje i ovjerava pročelnik nadležnog tijela općinske
uprave, a isti odobrava općinski načelnik svojim potpisom.
Članak 15.
Sredstva za rad političkih stranaka i nezavisnih listi zastupljenih u Općinskom vijeću,
naknade troškova za rad članova Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, isplaćivat
će se temeljem Odluke Općinskog vijeća o određivanju naknada vijećnicima i drugim
osobama koje bira ili imenuje Općinsko vijeće, i naloga pročelnika Upravnog odjela
za društvene djelatnosti, upravne, opće, pravne i imovinske poslove.
Članak 16.
Plaćanje predujma moguće je samo uz odobrenje općinskog načelnika.
Odobrenje iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva ovjeru knjigovodstvene isprave
kojom se zahtjeva plaćanje predujma.
Članak 17.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračunu, vraćaju se uplatiteljima na teret tih
prihoda. Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina, vraćaju se
uplatiteljima na teret rashoda Proračuna. Rješenje o povratu sredstava donosi
Upravni odjel za financije, razvoj i gospodarstvo.
Članak 18.
Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja
naplate potraživanja, jamstva dobavljača i izvođača radova i usluga za dobro i
pravovremeno izvođenje radova i usluga, dostavljaju se u Upravni odjel za financije,
razvoj i gospodarstvo radi evidentiranja u poslovnim knjigama.
VI. POLUGODIŠNJI I GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
Članak 19.
Upravno tijelo za financije godišnji izvještaj o izvršenju proračuna dostavlja
Općinskom načelniku do 01. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Općinski
načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.
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Općinski načelnik godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja Ministarstvu
financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga donese
Općinsko vijeće.
VII. NADZOR PRORAČUNA
Članak 20.
Proračunski nadzor postupak je nadziranja zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti
korištenja proračunskih sredstava kojim se nalažu mjere za otklanjanje utvrđenih
nezakonitosti i nepravilnosti. Obuhvaća nadzor računovodstvenih, financijskih i ostali
poslovnih dokumenata. Proračunski nadzor obavlja Ministarstvo financija.
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 21.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine
Marijanci, a primjenjuje se od 01. siječnja 2017. g.
KLASA: 400-04/16-01/01
URBROJ: 2115/02-01-16-14
Marijanci, 15 prosinca 2016. g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Danko Šargač
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/16-01/01
URBROJ: 2115/02-01-16-27
Marijanci, 15. prosinac 2016. godine
Na temelju članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br.
82/15) te na temelju članka 32. Statuta Općine Marijanci (Službeni glasnik br. 03/14)
općinsko vijeće na 26. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016. godine donosi sljedeću:
ANALIZA STANJA SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
OPĆINE MARIJANCI ZA 2016. GODINU
UVOD
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za
ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u
velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Općina Marijanci dužna je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji
se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne
zaštite.
Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15)
definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu
stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje
razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake
četiri godine.
Općina Marijanci ima izrađenu Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća, Plan zaštite i spašavanja kao i Plan
civilne zaštite, te Procjenu ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara.
Navedeni planski dokumenti ostaju na snazi do donošenja Procjene rizika i od velikih
nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite u skladu s člankom 97. Zakona o sustavu civilne
zaštite („Narodne novine“ br. 82/15) kao i važeći propisi navedeni u članku 93. Zakona o
sustavu civilne zaštite.
Na području Općine Marijanci ukupne snage i potencijale civilne zaštite čine:
A. operativne snage civilne zaštite,
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B.
C.
D.
E.

pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu,
pravne osobe od posebnog interesa za civilnu zaštitu,
udruge građana od interesa za civilnu zaštitu,
tijela državne uprave

Odlukom o utvrđivanju operativnih snaga civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za
civilnu zaštitu Općine Marijanci, općinsko vijeće Općine Marijanci utvrdilo je operativne
snage civilne zaštite i pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Marijanci.
Operativne snage civilne zaštite Općine Marijanci su:
- Stožer civilne zaštite Općine Marijanci,
- Zapovjedništvo i postrojbe Vatrogasne zajednice Općine Marijanci i dobrovoljnih
vatrogasnih društava na području Općine Marijanci (Dobrovoljno vatrogasno društvo
Marijanci, Dobrovoljno vatrogasno društvo Črnkovci, Dobrovoljno vatrogasno društvo
Kunišinci, Dobrovoljno vatrogasno društvo Bočkinci, Dobrovoljno vatrogasno društvo
Čamagajevci),
- Zapovjedništvo civilne zaštite i postrojba civilne zaštite opće namjene,
- Povjerenici civilne zaštite,
- Službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave koja se civilnom zaštitom bave u svojoj
redovitoj djelatnosti (MUP, MORH, ministarstvo zdravstva, zaštite okoliša prometa i veza),
- Službe i postrojbe pravnih osoba koje se civilnom zaštitom bave u svojoj redovitoj
djelatnosti (osobito HGSS Područna služba Osijek s kojom je sklopljen ugovor o suradnji na
području civilne zaštite).
STANJE SUSTAVA PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE
I.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu
pomoć i priprema akcije civilne zaštite kojim rukovodi načelnik općine.
Stožer civilne zaštite se aktivira kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe
i velike nesreće.
U stožer civilne zaštite Općine Marijanci imenovan je načelnik Stožera, njegov
zamjenik i 3 člana. Kontakt podatci (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano
se ažuriraju u planskim dokumentima.
II.

CIVILNA ZAŠTITA

Na temelju Procjene ugroženosti, a Odlukom vijeća Općine Marijanci, dana 26.
listopada 2010. godine osnovana je postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Marijanci
koju čine 33 člana.
Struktura postrojbe civilne zaštite opće namjene je sljedeća:
F. ekipa se sastoji od 3 pripadnika
G. skupina se sastoji od 3 ekipe i zapovjednika skupine
H. tim se sastoji od 3 skupine, zapovjednika, zamjenika zapovjednika i bolničara
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Postrojba se mobilizira, poziva i aktivira za provođenje mjera i postupaka u cilju
sprječavanja nastanka te ublažavanja i uklanjanja posljedica katastrofe ili velike nesreće.
Povjerenici civilne zaštite
Odlukom općinskog vijeća Općine Marijanci od 11. srpnja 2016. godine imenovani su
povjerenici civilne zaštite Općine Marijanci za svako naselje u sastavu općine odnosno njih 6,
a kontakt podatci o istim osobama nalaze se i ažuriraju u planskim dokumentima.
III.

VATROGASTVO

Prema dosadašnjim iskustvima, ljudstvo u vatrogasnim postrojbama je bilo dovoljno
za saniranje požara koji su se dogodili na ovom području, uglavnom tijekom ljetnog perioda.
S obzirom na dobru opremljenost dobrovoljnih vatrogasnih društava na području općine,
smatramo da je stanje spremnosti vatrogasnih snaga za slučaj nastanka požara i poplava vrlo
zadovoljavajuće. Naime, brojnost ljudi je dovoljna a obrazovanost se postiže redovitim i
neprestanim obučavanjem ljudi sukladno postojećim propisima, te su i ove godine vatrogasci
išli na doškolovanje radi dobivanja potrebnih potvrda, zakonski potrebnih za stručni kadar u
Vatrogasnoj zajednici.
S obzirom na da najvažniji članovi operativnih snaga žive na području Općine
Marijanci, a ujedno se radi o stručnom kadru koji je školovan i sposoban izvršiti akcije, to
znatno pridonosi uvjerenju o mogućnostima samostalnog i kvalitetnog izvršenja akcija zaštite
i spašavanja manjeg razmjera u slučaju potrebe.
IV.

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE BAVE CIVILNOM ZAŠTITOM

Službe i pravne osobe koje se civilnom zaštitom bave u okviru svoje redovite
djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava civilne zaštite na području Općine Marijanci.
Službe i pravne osobe koje imaju zadaću u sustavu civilne zaštite, a osobito one u vlasništvu
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, imaju obvezu uključivanja u sustav
civilne zaštite kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja. Posebnu ulogu i
aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima civilne zaštite na području Općine Marijanci
imaju:
I.
Dom zdravlja Donji Miholjac s područnim ambulantama opće prakse u
Marijancima i Črnkovcima,
II.
Zubarska ordinacija u sklopu Doma zdravlja Donji Miholjac koja povremeno radi
u naselju Marijanci,
III.
Hitna medicinska pomoć,
IV.
Zavod za javno zdravstvo,
V.
Hrvatske šume,
VI.
Veterinarske stanice,
VII. "Hidrobel" d.o.o. Belišće, za vodne usluge,
VIII. Dobrovoljna vatrogasna društva na području Općine Marijanci,
IX.
Vatrogasna zajednica Općine Marijanci,
X.
Hrvatska gorska služba spašavanja Područna služba Osijek,
XI.
Trgovačka društva i obrti za održavanje cesta,
XII. HEP,
XIII. Hrvatske vode Donji Miholjac,
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XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.

Hrvatski Crveni križ Podružnica Donji Miholjac,
Centar za socijalnu skrb Donji Miholjac,
Matakovo d.o.o.
Marijančanka d.o.o.
Tersa d.o.o.

MJERE CIVILNE ZAŠTITE U PROSTORNOM PLANIRANJU
Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na
najmanju moguću mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanja sa
stanovišta prostornog planiranja, uređenja, organizacije, razvoja i izgradnje prostora te je
neophodno i mjere civilne zaštite postaviti integralno, u svim vrstama učešća u prostornom
planiranju.
Kod analiziranja zaštite u prostornom planiranju potrebno je dati ocjenu mogućnosti
provedbe mjere sklanjanja stanovništva kao i planiranje mjera civilne zaštite u prostornom
planiranju sukladno odredbama čl. 71., 73., 74., 75., 76., 77. i 349. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članku 30. do 43.
Pravilnika o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom
planiranju i uređivanju prostora (Narodne novine br. 29/83, 36/85 i 42/86).
U pogledu Urbanističkog plana uređenja i Detaljnog plana uređenja, njihova izrada je
planirana, a tek će se izradom svih ovih dokumenata, kao i boljim financijskim uvjetima,
moći u potpunosti ostvariti ciljevi zaštite u prostornom planiranju, kao i u potpunosti ostvariti
uvjeti za sklanjanje ljudi, materijalnih, kulturnih i drugih dobara.
A. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Na području Općine Marijanci civilna zaštita se financira u najvećem dijelu putem
Dobrovoljnih vatrogasnih društava sa područja Općine Marijanci i Vatrogasne zajednice
Općine Marijanci za čije potrebe se izdvaja oko 5% sredstava Proračuna Općine Marijanci za
tekuću godinu. U sljedećoj proračunskoj godini potrebno je osigurati sredstva za opremanje
jedinica civilne zaštite kao i za nabavu sitnog inventara, uredske opreme i nabavu goriva za
rad vozila Vatrogasne zajednice i dobrovoljnih vatrogasnih društava na području općine.
1. ZAKLJUČNE OCJENE
Dobrovoljna vatrogasna društva i Vatrogasna zajednica Općine Marijanci su u
potpunosti osposobljeni za zaštitu stanovništva i materijalnih dobara od požara, te bi se u
slučaju istih moglo adekvatno, brzo i efikasno reagirati, dok za ostale prirodne nedaće i
katastrofe širih razmjera Općina Marijanci ne bi imala adekvatno rješenje za zaštitu i
spašavanje, a treba naglasiti da je Općina Marijanci osnovala postrojbu civilne zaštite opće
namjene, te će iste biti u narednom razdoblju adekvatno opremljene i obučene.
Glede segmenta zaštite od požara treba još naglasiti da su osigurane sve potrebne
obuke službenih osoba za zaštitu od požara, te je postupak omogućavanja stanovništva s
upoznavanjem od opasnosti od požara završen. Naime, Plan upoznavanja stanovništva sa
zaštitom od požara za Općinu Marijanci je donesen, a tako i Program upoznavanja
stanovništva sa zaštitom od požara.
U svrhu što boljeg funkcioniranja samog Stožera civilne zaštite, treba naglasiti kako je
u protekloj proračunskoj godini donesen Plan pozivanja Stožera civilne zaštite Općine
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Marijanci, koji može biti osnova za daljnje potrebne radnje ka poboljšanju civilne zaštite na
području Općine Marijanci.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
DANKO ŠARGAČ
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/16-01/01
URBROJ: 2115/02-01-16-28
Marijanci, 15. prosinac 2016. godine
Na temelju članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“
br. 82/15) te na temelju članka 32. Statuta Općine Marijanci (Službeni glasnik br. 03/14)
općinsko vijeće na 26. sjednici održanoj 15. prosinca 2016. godine donosi

PLAN RAZVOJA SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
OPĆINE MARIJANCI
U 2017. GODINI
UVOD
Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br.
82/2015) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja
godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima
za trogodišnje razdoblje.
Na temelju Analize stanja sustava civilne zaštite u 2016. godini, u području
nadležnosti, te sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i
katastrofa, s ciljem povećanja stupnja sigurnosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite, donosi se Plan
razvoja sustava civilne zaštitu Općine Marijanci za 2017. godinu.
Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na sljedeće:
1. PLANSKI DOKUMENTI
Temeljem zakonski odredaba Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine broj
174/07, 79/07, 38/09 i 127/10) Općina Marijanci proteklih je godina izradila sve planske
dokumente koji su bili neophodni, iduće godine potrebno je izraditi planske dokumente koje
propisuje Zakon o civilnoj zaštiti a riječe je o sljedećem:
- Procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća
- Plan djelovanja civilne zaštite
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2. CIVILNA ZAŠTITA (stožeri civilne zaštite, zapovjedništva i postrojbe civilne
zaštite)
Temeljem odredbi Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" br. 82/15) i
članka 6. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika,
zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite ("Narodne novine" br. 37/16 i 47/16) na
području Općine Marijanci osnovan je Stožer civilne zaštite.
Sukladno članku 34. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" br. 82/15),
imenovani su povjerenici civilne zaštite Općine Marijanci.
Postrojbe civilne zaštite trebalo bi, u narednom razdoblju, osposobiti sukladno
Pravilniku o obuci, osposobljavanju i ispitima za pripadnike civilne zaštite (Narodne novine
br 197/03), te poduzeti odgovarajuće korake za omogućavanje opremanja postrojbi civilne
zaštite sukladno Pravilniku o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i
postrojbi za uzbunjivanje (Narodne novine br. 111/07), utvrđivanjem postojeće opreme,
utvrđivanjem potrebne opreme i nadopunom potrebne opreme. Na taj način bi se omogućio
daljnji razvoj sustava zaštite i spašavanja na području naše općine, te povećala sigurnost
stanovnika, materijalnih i kulturnih dobara na području općine.
Ujedno je potrebno planirati financijska sredstva za opremanje, osposobljavanje, a
prema potrebi i aktiviranje navedenih snaga.
Osim navedenog valja naglasiti da je potrebno poduzeti radnje u svrhu izdavanja
iskaznica za članove postrojbe civilne zaštite, kako se to nije uspjelo u prethodnom razdoblju.
Glede opreme za rad za postrojbe civilne zaštite, koristit će se oprema kojom raspolaže
Općina Marijanci, te oprema kojom raspolažu pravne osobe na području Općine Marijanci
koje posjeduju strojeve za zimsku službu i druge potrebne strojeve, a pristupit će se i
kontinuiranom pribavljanju potrebne opreme i strojeva sukladno financijskim mogućnostima
Općine Marijanci.
3. VATROGASTVO (vatrogasna zapovjedništva i postrojbe)
Za dobrovoljna vatrogasna društva na području Općine Marijanci te Vatrogasnu
zajednicu Općine Marijanci potrebno je osigurati financiranje vježbe, sustava organizacije i
djelovanja (dežurstava, dislokacija i sl.) te nabavu dodatne vatrogasne opreme, s ciljem
jačanja spremnosti za djelovanje u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja na području
Općine Marijanci u narednoj godini.
Potrebna zakonska obuka za pripadnike vatrogastva je izvršena i u prethodnoj godini,
te ukoliko se pojavi potreba za daljnjim obukama, treba izvršiti i daljnje obuke.
4. SKLONIŠTA
Sukladno utvrđenoj činjenici iz Plana civilne zaštite Općine Marijanci, Općina
Marijanci nije u obvezi izgradnje skloništa s obzirom da niti jedno naselje na području općine
nema više od 2.000,00 stanovnika.
5. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA CIVILNU ZAŠTITU (HGSS,
planinari, kinolozi, radioamateri, aeroklubovi i dr.)
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Za navedene udruge, sukladno njihovim razvojnim projektima i programima u dijelu
od značaja za civilnu zaštitu, potrebno je utvrditi aktivnosti koje će se financirati iz proračuna
Općine Marijanci za 2017. godinu, što će se učiniti donošenjem Proračuna Općine Marijanci i
temeljem Proračuna Općine Marijanci za 2017. godinu donesenim Programom javnih potreba
u vatrogastvu.
Treba naglasiti da je već definiran novčani iznos kojim će se financirati HGSS
Područna služba Osijek s kojom je sklopljen sporazum u pogledu njihovog obavljanja zadaća
na području Općine Marijanci u svezi potreba zaštite i spašavanja.
Glede ostalih udruga treba postupiti na isti ili sličan načina kako bi se omogućilo
njihovo sudjelovanje u prevenciji odnosno u djelovanju u situacijama većih katastrofa,
nevremena i drugih situacija gdje je potrebna intervencija snaga civilne zaštite.

6. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE CIVILNOM ZAŠTITOM BAVE U
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI (npr. hitna pomoć, javno zdravstvo,
socijalna služba, crveni križ, veterinarska služba, zaštita bilja, zaštita okoliša,
javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture – vodovod, kanalizacija,
čistoća groblja i dr., te pravne osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom,
turističkom i drugim djelatnostima od interesa za zaštitu i spašavanje)
Službe i pravne osobe koje se civilnom zaštitom bave u okviru svoje redovne
djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava civilne zaštite Općine Marijanci. Zato je potrebno
utvrditi način dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koje su značajne za civilnu
zaštitu.
Općina Marijanci planirat će financiranje programa i djelatnosti navedenih pravnih
osoba čija bi realizacija pridonijela jačanju jedinstvenog sustava civilne zaštite, određene
zakonom i drugim propisima, kao i sukladno utvrđenim specifičnim potrebama područja
Općine Marijanci.
7. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA
Cilj – podizanje razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite.
Katastrofe, kao specifična krizna stanja, javljaju se kada nesreće ili krize uzrokovane
prirodnim silama ili ljudskom aktivnošću (utjecajem na okoliš, tehnologijom), djeluju na ljude
u tolikoj mjeri da ugroženo stanovništvo nije u mogućnosti kontrolirati tijek događaja i
uspješno se nositi s nanesenim udarima, gubitcima i štetama. Učestalost i ozbiljnost katastrofa
u mnogome se može smanjiti ili ublažiti njihove posljedice ako se posveti veća pozornost
predviđanju, promatranju i planiranju načina pomoći kao i općoj pripravnosti za adekvatni
odgovor na krizu, odnosno katastrofu ukoliko se ona dogodi.
Potrebno je kontinuirano vršiti:
- upoznavanje stanovništva sa sadržajem Planskih dokumenata civilne zaštite putem web
stranice Općine,
- izrada potrebnih naputaka (letak) o postupanju stanovništva u slučaju velikih nesreća i
katastrofa naročito za moguće nesreće i katastrofe izazvane poplavama, potresima i opasnim
tvarima u stacionarnim objektima,
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- nositelj zadaće – Općina Marijanci (Stožer civilne zaštite i Zapovjedništvo civilne zaštite
Općine Marijanci),
- rok izvršenja – tijekom 2017. godine.
8. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave
odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje
operativnih snaga. Stoga će u Proračunu Općine Marijanci za 2017. godinu, u skladu s
posebnim propisima, biti ugrađene sljedeće stavke:
Vatrogasna zajednica Općine Marijanci
DVD Črnkovci
Gradsko društvo Crvenog križa D. Miholjac
HGSS
Civilna zaštita
Ukupno za 2017. godinu

2017. godina – 112.500,00 kuna
2017. godina – 22.000,00 kuna
2017. godina – 10.000,00 kuna
2017. godina – 2.000,00 kuna
2017. godina – 10.000,00 kuna
2018. godina – 12.000,00 kuna
2019. godina – 14.000,00 kuna
146.500,00 kuna

9. SURADNJA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE
Cilj – razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama
postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva, imovine, te eko-sustava. U okviru
Općine Marijanci te i šire potrebno je kontinuirano razrađivati i usklađivati mjere i aktivnosti
sudionika u sustavu civilne zaštite, dogovarati zajedničko djelovanje i pružanje međusobne
pomoći u skladu sa pozitivnim propisima. Nastaviti suradnju s Područnim uredom za zaštitu i
spašavanje Osijek s ciljem jačanja i usavršavanja operativnih snaga i drugih snaga civilne
zaštite na području Općine Marijanci.
Ovaj Plan razvoja civilne zaštite na području Općine Marijanci za 2017. godinu
objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Marijanci.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
DANKO ŠARGAČ
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 10. stavak 1. i 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine" br. 28/10), te na temelju članka 32. Statuta Općine Marijanci
(Službeni glasnik br. 03/14) općinsko vijeće na prijedlog načelnika na svojoj 26. sjednici
održanoj dana 15. prosinca 2016. donosi
OD LU KU
o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za
obračun plaće službenika i namještenika
Općine Marijanci
Članak 1.
U članku 1. Odluke, koeficijent za obračun plaće kod naziva radnog mjesta –
spremačica mijenja se iz dosadašnjeg 1,1 te sada glasi 1,2.
Članak 2.
Članak 2. Odluke mijenja se i sada glasi:
"Koeficijenti za obračun plaće iz članka 1. ove Odluke primjenjuju se na obračun plaće od 01.
siječnja 2017. godine."
Članak 3.
Ovaj Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku" Općine Marijanci.
O b r a z l o ž e nj e
Dana 08. prosinca 2016. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o visini
minimalne plaće za 2017. godinu ("Narodne novine" br. 115/12). Minimalna plaća za 2017.
godinu ovom Uredbom utvrđena je u bruto iznosu od 3.276,00 kuna. S obzirom da je prema
odluci općinskog vijeća od 16. ožujka 2015. godine ("Službeni glasnik" Općine Marijanci br.
02/15) utvrđen koeficijent za obračun plaće za radno mjestu "spremačica" u visini 1,1 isti
koeficijent pomnožen sa osnovicom za obračun plaće daje manji iznos miminalne bruto plaće
utvrđene uredbom za 2017. godinu. Iz navedenog razloga potrebno je izmijeniti visinu
koeficijenta za predmetno radno mjesto kako bi bruto plaća za isto bila u zakonskim
okvirima.
KLASA: 120-01/16-01/01
URBROJ: 2115/02-01-16-04
Marijanci, 15. prosinac 2016.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
DANKO ŠARGAČ
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
(NN br. 24/11, 61/11, 27/13, 02/14 i 96/16) i članka 32. Statuta Općine Marijanci („Službeni
glasnik“ br. 03/14), općinsko vijeće Općine Marijanci na 26. sjednici održanoj dana 15.
prosinca 2016. godine donijelo je
ODLUKU O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO
FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U
OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE MARIJANCI ZA
2017. GODINU
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Marijanci (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2017. godinu.
Članak 2.
Utvrđuje se da su u Proračunu Općine Marijanci za 2017. godinu osigurana sredstva za
financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 11.000,00 kuna.
Raspored sredstava iz prethodnog stavka izvršit će se u tekućoj godini prema odredbama ove
Odluke.
Članak 3.
Pravo na financiranje imaju političke stranke koje imaju najmanje jednog vijećnika u
Općinskom vijeću.
Sredstva za financiranje političkih stranaka raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos
sredstava za svakog vijećnika.
Članak 4.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 1.000,00 kuna.
Članak 5.

20

Sukladno članku 3. i 4. ove Odluke političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću
raspoređuju se sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću kako slijedi:
1. Hrvatskoj demokratskoj zajednici – HDZ (5 x 1.000,00 kn) = 5.000,00 kuna,
2. Hrvatskom demokratskom savezu Slavonije i Baranje – HDSSB (2 x 1.000,00 kn) =
2.000,00 kuna,
3. Hrvatskoj seljačkoj stranci – HSS (1 x 1.000,00 kn) = 1.000,00 kuna,
4. Hrvatskoj narodnoj stranci – HNS (2 x 1.000,00 kn) = 2.000,00 kuna,
5. Hrvatskoj stranci prava – HSP (1 x 1.000,00 kn) = 1.000,00 kuna.
Članak 6.
Sredstva koja su osigurana za redovito financiranje političkih stranaka doznačuju se na žiroračun političke stranke.
Sredstva iz članka 5. ove Odluke, doznačuje Jedinstveni upravni odjel Općine Marijanci
tromjesečno u jednakim iznosima.
Članak 7.
Financijska sredstva iz članka 5. ove Odluke politička stranka može koristiti isključivo za
ostvarenje ciljeva utvrđenih programom i statutom političke stranke, odnosno programom
rada i godišnjim financijskim planom.
Zabranjeno je trošenje financijskih sredstava iz članka 5. ove Odluke za osobne potrebe.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine
Marijanci.
KLASA: 007-01/16-01/01
URBROJ: 2115/02-01-16-12
Marijanci, 15. prosinac 2016. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Danko Šargač
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 333-01/16-01/01
URBROJ: 2115/02-01-16-37
Marijanci, 15. prosinac 2016. godine
Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), te
na temelju članka 32. Statuta Općine Marijanci ("Službeni glasnik" Općine Marijanci br.
03/14) općinsko vijeće na 26. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016. godine donosi
PLAN NABAVE
OPĆINE MARIJANCI
ZA 2017. GODINU
Članak 1.
Ovim Planom određuje se nabava radova, usluga i roba za Općinu Marijanci za
Proračunsku godinu 2017., temeljem važećeg zakonodavstva u području javne nabave.
Pod određivanjem nabave radova, usluga i roba za Općinu Marijanci za 2017. godinu
podrazumijeva se određivanje predmeta nabave, evidencijskih brojeva nabave, vrste postupka
javne nabave, određivanje sklapa li se na temelju provedenog postupka javne nabave ugovor o
javnoj nabavi ili okvirni sporazum, određivanje planiranog početka postupka, planiranog
trajanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, procijenjene vrijednosti nabave u
slučajevima kad se može odrediti ovim planom, te za predmete nabave prema pravilniku o
provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti.
Članak 2.
Plan nabave određen člankom 1. u tabličnom obliku izgleda i predstavlja:
EV.
VRSTA
UGOVOR PLANIRAN PLANIR PROCJENJ
BROJ
PREDMET
POSTUP
ILI
I
ANO
ENA
NABAVE
NABAVE
KA
OKVIRNI
POČETAK TRAJAN VRIJED.
NABAVE SPORAZUM POSTUPKA
JE
NABAVE
UGOVO (u kunama)
RA
E-1/16

Izgradnja
otvoreni
garaže za
postupak
smještaj vozila
DVD Marijanci
u okviru
Programa
ruralnog razvoja
– MJERA 7.4.1

ugovor

Siječanj
2017.g.

Prosinac 2.400.000,00
2018.g.
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E-2/16

Izgradnja
otvoreni
Društvenog
postupak
doma Črnkovci
u okviru
Programa
ruralnog razvoja
– MJERA 7.4.1.

ugovor

Siječanj
2017.g.

Prosinac 3.500.000,00
2018.

E-3/16

Izgradnja
otvoreni
Vatrogasnog
postupak
doma DVD
Črnkovci u
okviru
Programa
ruralnog razvoja
– MJERA 7.4.1

ugovor

Siječanj
2017.g.

Prosinac 1.600.000,00
2018.g.

E-4/16

Rekonstrukcija otvoreni
lokalne
postupak
nerazvrstane
ceste NC – 3
u okviru
Programa
ruralnog razvoja
– MJERA 7.2.2.

ugovor

Siječanj
2017.g.

Prosinac 7.500.000,00
2018.g.

Nabava - Izgradnja kuće
bagatelne
oproštaja u
vrijednosti
Brezovici
veće ili
- Izgradnja
jednaka od
kolnog i
100.000,00
pješačkog
kuna a
prilaza školi i
manja od
vatrogasnom
200.000,00
spremištu u
kuna za
Marijancima
robe i
- Izgradnja
usluge te
nogostupa i
500.000,00
ograde na
kuna za
mjesnom
radove
groblju u
Črnkovcima
Nabava
bagatelne
vrijednosti
veće ili
jednaka
20.000,00
kuna a
manja od
100.000,00

- Dogradnja
kuće oproštaja u
Marijancima
- Adaptacija
poslovne zgrade
na Trgu sv.
Petra i Pavla 3 u
Marijancima
- Izrada Izmjena

490.000,00

300.000,00

160.000,00

95.000,00

90.000,00
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kuna

i dopuna PPU
Općine
Marijanci

96.000,00

Članak 3.
Plan nabave stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku"
Općine Marijanci.
Članak 4.
Plan nabave bit će objavljen na službenoj internetskoj stranici Općine Marijanci, za što
se obvezuje Jedinstveni upravni odjel Općine Marijanci.
Članak 5.
Obvezuje se Jedinstveni upravni odjel na dostavu Plana nabave Općine Marijanci za 2017.
godinu središnjem tijelu državne uprave nadležnom za sustav javne nabave.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
DANKO ŠARGAČ

24

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 406-01/16-01/01
URBROJ: 2115/02-01-16-06
Marijanci, 15. prosinac 2016. godine
Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama (NN br. 143/12), te na temelju članka 32.
Statuta Općine Marijanci ("Službeni glasnik" Općine Marijanci br. 03/14) općinsko vijeće na
26. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016. godine donosi
PLAN KONCESIJA ZA OPĆINU MARIJANCI
ZA 2017. GODINU
Članak 1.
Ovim Planom određuju se koncesije koje će Općina Marijanci dati u 2017. godini u
svojoj
nadležnosti.
Ovim Planom određuju se koncesije za komunalne i za ostale djelatnosti koje Općina
Marijanci planira davati u koncesiju u 2017. godini.
Za koncesije koje su već ostvarene, odnosno za koje je već proveden postupak davanja
koncesija neće biti određene ovim planom.
Članak 2.
Općina Marijanci u Proračunskoj u 2017. godini planira davanje u koncesiju
obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti na svom području:
- odlaganje komunalnog otpada
- obavljanje dimnjačarskih poslova
Članak 3.
Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku" Općine Marijanci.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
DANKO ŠARGAČ
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 080-03/16-01/01
URBROJ: 2115/02-01-16-17
Marijanci, 15. prosinac 2016. godine
Na temelju članka 9. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11), te članka 32. Statuta Općine Marijanci
("Službeni glasnik" Općine Marijanci br. 03/14) općinsko vijeće na 26. sjednici održanoj dana
15. prosinca 2016. godine donosi
PLAN PRIJMA U SLUŽBU
ZA OPĆINU MARIJANCI
U 2017. GODINI
Članak 1.
Utvrđuje se da će u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marijanci na dan 01.
siječanj 2017. godine, sukladno Pravilniku o unutarnjem redu JUO Općine Marijanci, biti 2
nepopunjena radna mjesta, međutim na ista mjesta u tijeku 2017. ne planira se zapošljavanje
novih službenika zbog nedostatka financijskih sredstava.
Ista mjesta bit će popunjena kroz program stručnog osposobljavanja za rad bez
zasnivanja radnog odnosa.
Članak 2.
U tijeku 2017. godine Općina Marijanci će u službu primiti namještenike za
održavanje javnih površina na određeno vrijeme a po ukazanoj potrebi, te namještenike za
obavljanje javnih radova ukoliko to bude predviđeno programom Zavoda za zapošljavanje. O
broju namještenika odlučit će općinski načelnik sukladno ukazanoj potrebi i danim
mogućnostima Zavoda.
Članak 3.
Ovaj Plan prijma u službu će biti objavljen u Službenom glasniku Općine Marijanci, a
stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku" Općine Marijanci.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
DANKO ŠARGAČ
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 131-01/16-01/01
URBROJ: 2115/02-01-16-49
Marijanci, 15. prosinac 2016. godine
Na temelju članka 10. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 61/11), i članka 32. Statuta
Općine Marijanci (“Službeni glasnik" Općine Marijanci br. 03/14) općinsko vijeće na 26.
sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016. godine donosi
PLAN PRIJMA VJEŽBENIKA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE MARIJANCI ZA 2017. GODINU
Članak 1.
Prema Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marijanci
donesenog 19. siječnja 2015. godine („Službeni glasnik“ Općine Marijanci broj 01/15),
utvrđena je sljedeća sistematizacija radnih mjesta:
Redni broj: 1
Kategorija: I.
Potkategorija: Glavni rukovoditelj
Klasifikacijski rang: 1
Naziv: PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA (visoka stručna sprema)
Broj izvršitelja: 1
Redni broj: 2
Kategorija: II.
Potkategorija: Viši savjetnik
Klasifikacijski rang: 4
Naziv: VIŠI SAVJETNIK ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI (visoka
stručna sprema)
Broj izvršitelja: 1
Redni broj: 3
Kategorija: III.
Potkategorija: Stručni suradnik
Klasifikacijski rang: 8
Naziv: STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO (viša stručna
sprema)
Broj izvršitelja: 1
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Redni broj: 4
Kategorija: III.
Potkategorija: Referent
Klasifikacijski rang: 11
Naziv: REFERENT ZA FINANCIJE, PRORAČUN I OBRAČUN PLAĆA (srednja stručna
sprema)
Broj izvršitelja: 1
Redni broj: 5
Kategorija: III.
Potkategorija: Referent
Klasifikacijski rang: 11
Naziv: REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO I KOMUNALNU NAKNADU (srednja
stručna sprema)
Broj izvršitelja: 1
Redni broj: 6
Kategorija: IV.
Potkategorija: Namještenici II. potkategorije
Klasifikacijski rang: 11
Naziv: KOMUNALNI IZVIDNIK – DOMAR (srednja stručna sprema)
Broj izvršitelja: 1
Redni broj: 7
Kategorija: IV.
Potkategorija: Namještenici II potkategorije
Klasifikacijski rang: 13. Razina 2
Naziv: SPREMAČICA
Broj izvršitelja: 1
Članak 2.
Plan prijma vježbenika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u
Jedinstveni upravni odjel Općine Marijanci utvrđuje se za 2017. godinu, temeljem pisanog
prijedloga pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, vodeći računa o potrebama Jedinstvenog
upravnog odjela i planiranim financijskim sredstvima u proračunu Općine Marijanci za 2017.
godinu.
Članak 3.
Tijekom 2017. godine u Jedinstveni upravni odjel Općine Marijanci primit će se 5
vježbenika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i to:
1 vježbenik klasifikacijskog ranga 8 – prvostupnik ekonomskog smjera, odnosno viša stručna
sprema prema ranijem sustavu školovanja,
4 vježbenika ekonomskog smjera, SSS.
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Članak 4.
Izrazi koji se koriste u ovom Planu za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i
odnose se na muške i ženske osobe.

Članak 5.
Plan prijma vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Marijanci za 2017. godinu stupa na
snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku" Općine Marijanci.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
DANKO ŠARGAČ
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 612-01/16-01/01
URBROJ: 2115/02-01-16-07
Marijanci, 15. prosinac 2016. godine
Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN br. 47/90,
27/93 i 38/09), te na temelju članka 32. Statuta Općine Marijanci ("Službeni glasnik" Općine
Marijanci br. 03/14) općinsko vijeće na 26. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016. donosi
PROGRAM
JAVNIH POTREBA U KULTURI
ZA OPĆINU MARIJANCI
ZA 2017. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom javnih potreba u kulturi (u daljnjem tekstu: Program), a u cilju
promicanja i poticanja kulturnih djelatnosti i poslova, akcija i manifestacija u kulturi, Općina
Marijanci će sudjelovati u financiranju javnih potreba u kulturi financijskim sredstvima iz
Proračuna Općine Marijanci za 2017. godinu u iznosu od 45.000,00 kuna.
Članak 2.
Osigurana sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi ovog Programa raspoređuju
se kako slijedi:
Poslovanje KUD-a SLAVONSKA VILA MARIJANCI KUNIŠINCI
Organizacija smotre KOLO NA ČIMENU
Potpore u organizaciji likovnih izložbi

30.000,00 kuna
10.000,00 kuna
5.000,00 kuna

UKUPNO

45.000,00 kuna
Članak 3.

Osigurana i raspoređena novčana sredstva iz članka 2. ovog Programa izdvajat će se iz
Proračuna Općine Marijanci u skladu s dinamikom punjenja Proračuna na temelju odobrenja
načelnika općine.
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Članak 4.
Osigurana i raspoređena sredstva iz članka 2. ovog Programa mogu se tijekom godine
izmjenom Proračuna Općine Marijanci za 2017. godinu mijenjati ovisno o ostvarenju
proračunskih prihoda i ukazanim potrebama.
Općinsko vijeće zadržava pravo tražiti opravdanje uloženih sredstava odnosno pravo
na traženje izvještaja od institucija kojima je odobren određen iznos novca u bilo kojem
trenutku radi utvrđivanja namjenskog korištenja sredstava.
Ukoliko općinsko vijeće utvrdi da su odobrena sredstva nenamjenski iskorištena
zadržava pravo da prekine izvršavanje ovog programa prema instituciji za koju je utvrđeno da
nenamjenski koristi sredstva sve dok ne budu dana jamstva koja Općina Marijanci bude
smatrala potrebnim za daljnji nastavak izvršavanja programa.
Članak 5.
O utrošku financijskih sredstava iz članka 2. ovog Programa općinskom vijeću
podnosi izvješće načelnik općine uz godišnji obračun proračuna.
Svaki vijećnik općinskog vijeća može u svako trenutku, kao i klub vijećnika određene
stranke ili bilo koji Odbor općinskog vijeća Općine Marijanci zatražiti podatke o ostvarenju
programa javnih potreba u kulturi i novčanim tokovima vezanim uz javne potrebe u kulturi.
Članak 6.
Ovaj Program sastavni je dio Proračuna Općine Marijanci za 2017. godinu, a objavit
će se u "Službenom glasniku" Općine Marijanci, te stupa na snagu danom objave.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
DANKO ŠARGAČ
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 550-01/16-01/01
URBROJ: 2115/02-01-16-10
Marijanci, 15. prosinac 2016. godine
Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15 i
52/16), te na temelju članka 32. Statuta Općine Marijanci ("Službeni glasnik" Općine
Marijanci br. 03/14) općinsko vijeće na 26. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016. godine
donosi
PROGRAM
JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI
ZA OPĆINU MARIJANCI
ZA 2017. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom javnih potreba, u cilju osiguranja pomoći osobama kojima je
potrebna socijalna skrb na području Općine Marijanci, Općina Marijanci za javne potrebe na
području socijalne skrbi za 2017. godinu, u Proračunu 2017. izdvaja novčani iznos od
110.000,00 kuna.
Članak 2.
Od iznosa navedenog u članku 1. ovog Programa, sredstva se raspoređuju u sljedeće
svrhe:
Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva
Novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta
Jednokratne pomoći za podmirenje troškova stanovanja
UKUPNO

40.000,00 kuna
50.000,00 kuna
20.000,00 kuna
110.000,00 kuna

Članak 3.
Osigurana i raspoređena novčana sredstva iz članka 2. ovog Programa izdvajat će se iz
Proračuna Općine Marijanci za 2017. godinu u skladu s dinamikom punjenja Proračuna na
temelju odobrenja načelnika općine.
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Osigurana i raspoređena sredstva iz članka 2. ovog Programa mogu se tijekom godine
izmjenom Proračuna Općine Marijanci za 2017. godinu mijenjati ovisno o ostvarenju
proračunskih prihoda i ukazanim potrebama.
Članak 4.
O utrošku financijskih sredstava iz članka 2. ovog Programa općinskom vijeću
podnosi izvješće načelnik općine uz godišnji obračun proračuna.
Općinsko vijeće zadržava pravo da tijekom proračunske godine za potrebe nadzora
korištenja odobrenih sredstava zatraži i dobije izvješće o načinu na koji su iskorištena
dobivena sredstva.
Ukoliko odobrena sredstva nisu bila iskorištena u namijenjenu svrhu, općinsko vijeće
zadržava pravo da odbije daljnji raspored sredstava.
Članak 5.
Ovaj Program sastavni je dio Proračuna Općine Marijanci za 2017. godinu, a objavit
će se u "Službenom glasniku" Općine Marijanci, te stupa na snagu danom objave u službenom
glasniku.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
DANKO ŠARGAČ
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 601-01/16-01/01
URBROJ: 2115/02-01-16-07
Marijanci, 15. prosinac 2016. godine
Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem
školstvu (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i
152/14), te na temelju članka 32. Statuta Općine Marijanci ("Službeni glasnik" Općine
Marijanci br. 03/14) općinsko vijeće na 26. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016. godine
donosi
PROGRAM
JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM
ODGOJU, ŠKOLSTVU I VISOKOŠKOLSKOM
OBRAZOVANJU
ZA OPĆINU MARIJANCI
ZA 2017. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom, u svrhu osiguranja novčanih sredstava za osiguranje djelatnosti
predškolskog odgoja, osnovnog i srednjeg, te visokoškolskog obrazovanja, Općina Marijanci
financira javne potrebe, financijskim sredstvima iz Proračuna Općine Marijanci za 2017.
godinu u iznosu od 491.000,00 kuna.
Članak 2.
Osigurana sredstva raspoređuju se za sljedeće svrhe:
Sufinanciranje rada dječjih vrtića
Opremanja dječjih igrališta
Sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola
Pomoć studentima
Potpora OŠ Matija Gubec Magadenovac,
Potpora OŠ Hrvatski Sokol P. Podgajci,
UKUPNO

275.000,00 kuna
20.000,00 kuna
70.000,00 kuna
100.000,00 kuna
23.000,00 kuna
3.000,00 kuna
491.000,00 kuna
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Članak 3.
Osigurana i raspoređena novčana sredstva iz članka 2. ovog Programa izdvajat će se iz
Proračuna Općine Marijanci za 2017. godinu u skladu s dinamikom punjenja Proračuna na
temelju odobrenja načelnika općine.
Osigurana i raspoređena sredstva iz članka 2. ovog Programa mogu se tijekom godine
izmjenom Proračuna Općine Marijanci za 2017. godinu mijenjati ovisno o ostvarenju
proračunskih prihoda i ukazanim potrebama.
Članak 4.
O utrošku financijskih sredstava iz članka 2. ovog Programa općinskom vijeću
podnosi izvješće načelnik općine uz godišnji obračun proračuna.
Općinsko vijeće zadržava pravo da tijekom proračunske godine za potrebe nadzora
korištenja odobrenih sredstava zatraži i dobije izvješće o načinu na koji su iskorištena
dobivena sredstva.
Ukoliko odobrena sredstva nisu bila iskorištena u namijenjenu svrhu, općinsko vijeće
zadržava pravo da odbije daljnji raspored sredstava.
Članak 5.
Ovaj Program sastavni je dio Proračuna Općine Marijanci za 2017. godinu, a objavit
će se u "Službenom glasniku" Općine Marijanci, te stupa na snagu danom objave.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
DANKO ŠARGAČ
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 620-01/16-01/01
URBROJ: 2115/02-01-16-03
Marijanci, 15. prosinac 2016. godine
Na temelju članka 76. Zakona o sportu (NN br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12,
94/13, 85/15 i 19/16), te na temelju članka 32. Statuta Općine Marijanci ("Službeni glasnik"
Općine Marijanci br. 03/14) općinsko vijeće na 26. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016.
godine donosi
PROGRAM
JAVNIH POTREBA U SPORTU
ZA OPĆINU MARIJANCI
ZA 2017. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom javnih potreba u sportu, u cilju promicanja i poticanja sporta,
provođenja sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelovanja sportskih udruga i
sportskih zajednica i saveza, održavanja domaćih i međunarodnih natjecanja te planiranja,
izgradnje, održavanja i korištenja sportskih građevina značajnih za Općinu Marijanci, Općina
Marijanci će financirati javne potrebe u sportu financijskim sredstvima iz Proračuna Općine
Marijanci za 2017. godinu u iznosu od 135.000,00 kuna.
Članak 2.
Sredstva namjenjena za financiranje športa će se koristiti na sljedeći način:
A) Uređenje, održavanje i korištenje sportskih objekata,
B) Održavanje domaćih i međunarodnih natjecanja,
C) Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
D) Djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza.
Sredstva će se koristit u sljedeće svrhe:
Redovito poslovanje NK HAJDUK Marijanci
Redovito poslovanje NK MLADOST Črnkovci
Redovito poslovanje NK BOČKINCI Bočkinci
Redovito poslovanje ŠRD SMUĐ Črnkovci
Redovito poslovanje ŠRD PLOSNA Kunišinci
Redovito poslovanje Lovačko društvo JELEN Marijanci
NOGOMETNO SREDIŠTE DONJI MIHOLJAC
OSIGURANJE AKTIVNIH ŠPORTAŠA
UKUPNO

36.000,00 kuna
36.000,00 kuna
18.000,00 kuna
15.000,00 kuna
4.000,00 kuna
4.000,00 kuna
12.000,00 kuna
10.000,00 kuna
135.000,00 kuna
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Članak 3.
Osigurana i raspoređena novčana sredstva iz članka 2. ovog Programa izdvajat će se iz
Proračuna Općine Marijanci za 2017. godinu u skladu s dinamikom punjenja Proračuna na
temelju odobrenja općinskog načelnika.
Osigurana i raspoređena sredstva iz članka 2. ovog Programa mogu se tijekom godine
izmjenom Proračuna Općine Marijanci za 2017. godinu mijenjati ovisno o ostvarenju
proračunskih prihoda i ukazanim potrebama.
Članak 4.
O utrošku financijskih sredstava iz članka 2. ovog Programa općinskom vijeću
podnosi se izvješće uz godišnji obračun proračuna.
Općinsko vijeće zadržava pravo da tijekom proračunske godine za potrebe nadzora
korištenja odobrenih sredstava zatraži i dobije izvješće o načinu na koji su iskorištena
dobivena sredstva.
Ukoliko odobrena sredstva nisu bila iskorištena u namijenjenu svrhu, općinsko vijeće
zadržava pravo da odbije daljnji raspored sredstava.
Članak 5.
Ovaj Program je sastavni dio Proračuna Općine Marijanci za 2017. godinu, a bit će
objavljen u "Službenom glasniku" Općine Marijanci, te stupa na snagu danom objave.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
DANKO ŠARGAČ
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 214-02/16-01/01
URBROJ: 2115/02-01-16-06
Marijanci, 15. prosinac 2016. godine
Na temelju članka 3., 43., 44. i 45. Zakona o vatrogastvu (NN br. 139/04, 174/04,
38/09 i 80/10), te na temelju članka 32. Statuta Općine Marijanci ("Službeni glasnik" Općine
Marijanci br. 03/14) općinsko vijeće na 26. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016. donosi
PROGRAM
JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU
ZA OPĆINU MARIJANCI
ZA 2017. GODINU
Članak 1.
Ovim se Programom javnih potreba u vatrogastvu, u cilju omogućavanja
funkcioniranja vatrogastva na području Općine Marijanci, određuje da će se iz Proračuna
Općine Marijanci 2017. godine financirati funkcioniranje vatrogastva u iznosu od 134.500,00
kuna.
Članak 2.
Sredstva određena za rad vatrogastva u Proračunu Općine Marijanci za 2017. godinu
raspoređuju se na pokrivanje troškova poslovanja na sljedeći način:
Vatrogasna zajednica Općine Marijanci
Dobrovoljno vatrogasno društvo Črnkovci

112.500,00 kuna
22.000,00 kuna

UKUPNO

134.500,00 kuna

Članak 3.
Osigurana i raspoređena novčana sredstva iz članka 2. ovog Programa izdvajat će se iz
Proračuna Općine Marijanci za 2017. godinu u skladu s dinamikom punjenja Proračuna na
temelju odobrenja načelnika općine.
Osigurana i raspoređena sredstva iz članka 2. ovog Programa mogu se tijekom godine
izmjenom Proračuna Općine Marijanci za 2017. godinu mijenjati ovisno o ostvarenju
proračunskih prihoda i ukazanim potrebama.
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Članak 4.
O utrošku financijskih sredstava iz članka 2. ovog Programa općinskom vijeću
podnosi izvješće načelnik općine uz godišnji obračun proračuna.
Općinsko vijeće zadržava pravo da tijekom proračunske godine za potrebe nadzora
korištenja odobrenih sredstava zatraži i dobije izvješće o načinu na koji su iskorištena
dobivena sredstva.
Ukoliko odobrena sredstva nisu bila iskorištena u namijenjenu svrhu, općinsko vijeće
zadržava pravo da odbije daljnji raspored sredstava.
Članak 5.
Ovaj Program sastavni je dio Proračuna Općine Marijanci za 2017. godinu, a objavit
će se u "Službenom glasniku" Općine Marijanci, te stupa na snagu danom objave.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
DANKO ŠARGAČ
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br.
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15,) te članka 32. Statuta
Općine Marijanci ( „Službeni glasnik“ Općine Marijanci br 03/14 ) Općinsko vijeće općine
Marijanci na 26. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016. godine donosi:
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u Općini Marijanci u 2017. godini
Članak 1.
Ovim programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u Općini Marijanci u
2017. godini za slijedeće komunalne djelatnosti:
1. Održavanje javnih površina
2. Izgradnja kuća oproštaja i održavanje groblja
3. Održavanja nerazvrstanih cesta
4. Javna rasvjete
5. Održavanje kanalske mreže u naseljima
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa, s naznakom izvora
financiranja.
Članak 2.
Održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa obuhvaća slijedeće radove
Slijedeće:
.
1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA JAVNIM POVRŠINAMA
- podrazumijeva košnju trave i održavanje čistoće ostalih javnih površina s utroškom
goriva za iste namjene
35.000,00 kn račun 32
- čišćenje snijega sa lokalnih prometnica
20.000,00 kn račun 34
- korištenje reciklažnog dvorišta
50.000,00 kn račun 34
Sredstva za izvršavanje zadatak iz točke 1. ovog programa osiguravaju se iz
sredstava Proračuna Općine Marijanci iz prihoda od komunalne naknade.
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2.

IZGRADNJA KUĆE OPROŠTAJA I ODRŽAVANJE GROBLJA
U 2017. godini planirano je slijedeće:
Kuća oproštaja u Brezovici – projekt nominirati za financiranje putem Programa
razvoja lokalne zajednice MRRFEU

-

održavanje groblja u naseljima Općine Marijanci u vidu košenja trave i održavanja
čistoće na istima obavlja se u Programu pod brojem 1.
dogradnja sanitarnog čvora i uređenje kuće oproštaja
u Marijancima
100.000,00 kn račun 42
nogostup i ograda na groblju u Črnkovcima
160.000,00 kn račun 42
Sredstva za izvršavanje zadatak iz točke 2. ovog programa osiguravaju se iz
sredstava Proračuna Općine Marijanci iz prihoda od komunalnog doprinosa.

3. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Projekt rekonstrukcije nerazvrstanih cesta - sredstva za financiranje ovih izdataka
osiguravaju se u Proračunu općine Marijanci iz sredstava EU u okviru mjera za
poticanje ruralnog razvoja .
- redovito godišnje održavanje

200.000,00 kn račun 32

Sredstva za izvršavanje zadatak iz točke 3. ovog programa osiguravaju se iz
sredstava Proračuna Općine Marijanci iz prihoda od zakupa poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH.
4. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
-

Redovito održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području
općine Marijanci
50.000,00 kn račun 32322
Sredstva za izvršavanje zadatak iz točke 4. ovog programa osiguravaju se iz
sredstava Proračuna Općine Marijanci iz prihoda od komunalne naknade.

5. ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE U NASELJIMA
- Redovito održavanje

50.000,00 kn račun 34349

Sredstva za izvršavanje zadatak iz točke 5. ovog programa osiguravaju se iz
sredstava Proračuna Općine Marijanci iz prihoda od komunalne naknade.
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Članak 3.
Ovaj program stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku općine Marijanci, a
primjenjuje se od 01.01.2016. godine
KLASA: 363-01/16-01/01
URBROJ: 2115/02-01-16-24
U Marijancima, 15. prosinac 2016. godine

Predsjednik općinskog vijeća:
Danko Šargač
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