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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 32. Statuta Općine Marijanci („Službenik glasnik“ Općine
Marijanci br. 03/14), Općinsko vijeće Općine Marijanci na 28. sjednici održanoj 22. veljače
2017. godine donosi:
ODLUKU
o prihvaćanju Sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi
EU projekta Valpovo – Belišće
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Marijanci prihvaća Sporazum o pripremi, realizaciji i provedbi EU
projekta Valpovo – Belišće, KLASA: 325-03/17-01/01, URBROJ: 2115/02-01-17-04 od 30.
siječnja 2017. godine, te prihvaća sva prava i obveze koje proizlaze iz sadržaja odredbi
navedenog Sporazuma, a koji čini sastavni dio ove Odluke.
Članak 2.
Ovlašćuje se Načelnik Općine Marijanci za poduzimanje svih radnji kao i provedbu svih
postupaka potrebnih za realizaciju Sporazuma iz članka 1. ove Odluke, a u okviru zakonom
propisanih ovlaštenja.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a bit će objavljena u "Službenom glasniku"
Općine Marijanci.

KLASA: 325-03/17-01/01
URBROJ: 2115/02-01-17-09
Marijanci, 22. veljača 2017. godina
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 („Službenik glasnik“ Općine
Marijanci br. 03/14), Općinsko vijeće Općine Marijanci na 28. sjednici održanoj 22. veljače
2017. godine donosi:
ODLUKU
o prihvaćanju Sporazuma i Ugovora o zajedničkom korištenju
reciklažnog dvorišta u Belišću
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Marijanci prihvaća tekst Sporazuma koji se odnosi na zajedničko
korištenje reciklažnog dvorišta u Belišću, te prihvaća sva prava i obveze koje proizlaze iz
sadržaja odredbi navedenog Sporazuma, a koji čini sastavni dio ove Odluke.
Članak 2.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Marijanci prihvaća i tekst Ugovora o korištenju
reciklažnog dvorišta u Belišću, te prihvaća sva prava i obveze koje proizlaze iz sadržaja
odredbi navedenog Ugovora, a koji čini sastavni dio ove Odluke.
Članak 3.
Ovlašćuje se Načelnik Općine Marijanci za poduzimanje svih radnji kao i provedbu svih
postupaka potrebnih za realizaciju Sporazuma iz članka 1. te Ugovora iz članka 2. ove
Odluke, a u okviru zakonom propisanih ovlaštenja.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a bit će objavljena u "Službenom glasniku"
Općine Marijanci.
KLASA: 363-02/17-01/01
URBROJ: 2115/02-01-17-07
Marijanci, 22. veljača 2017. godina
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Danko Šargač

3

Temeljem članka 23. stavka 5., članka 35. stavka 2. i članka 35. stavka 8. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom (NN 94/13)
GRAD BELIŠĆE (OIB 70663673307), Belišće, Kralja Tomislava 206 kojeg zastupa gradonačelnik
Dinko Burić, dr. med.
i
OPĆINA MARIJANCI, Kralja Zvonimira 2, 31555, Marijanci, OIB: 10282419721 koju zastupa
načelnik Darko Dorkić
sklopili su u Belišću dana _______ godine sljedeći
S PO RAZ U M
Članak 1.
Sporazumne strane suglasno utvrđuju da tvrtka Kombel d.o.o. upravlja reciklažnim dvorištem koje se
nalazi u Belišću na adresi Starovalpovački put 65a i upisano je u Očevidnik reciklažnih dvorišta 15.
prosinca 2016. godine pod brojem REC-83.
Članak 2.
Sporazumne strane suglasno utvrđuju da tvrtka Kombel d.o.o. koja upravlja reciklažnim dvorištem
može zaprimiti i otpad koji nije nastao na području grada Belišća za koji je uspostavljeno, već i otpad
koji je nastao na području općine Marijanci, a sve u sklopu provedbe mjera gospodarenja otpadom.
Sporazumne strane suglasno utvrđuju da Općina Marijanci za predaju otpada sa svojeg područja na
reciklažno dvorište snosi sve troškove gospodarenja tim otpadom.

Članak 3.
Stranke su suglasne da će svoja prava i obveze po osnovi podmirenja troškova predaje otpada
iz članka 2. ovog Ugovora samostalno regulirati zasebnim ugovorima s trgovačkim društvom
Kombel d.o.o. koje upravlja reciklažnim dvorištem.
Članak 4.
Ovaj Sporazum sklapa se na neodređeno vrijeme a stupa na snagu dana _______ godine.
Stranke mogu u svako doba sporazumno raskinuti ovaj Sporazum. Jednostrani otkaz ovog
Sporazuma moguć je uz otkazni rok od 3 mjeseca od dostave pisane obavijesti o otkazu.
GRAD BELIŠĆE
Gradonačelnik
Dinko Burić, dr. med.

OPĆINA MARIJANCI
Načelnik
Darko Dorkić
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KOMBEL d.o.o. za komunalne djelatnosti, Radnička 1/B, 31551 Belišće, OIB: 24110100646 koje zastupa mr.
sc. Marina Novoselnik, dipl. oec. – direktorica (dalje u tekstu Kombel d.o.o.)
i
OPĆINA MARIJANCI, Kralja Zvonimira 2, 31555 Marijanci, OIB: 10282419721 koju zastupa Darko Dorkić
-načelnik (dalje u tekstu Korisnik)
zaključili su dana_____________ 2017. godine sljedeći
UGOVOR
o korištenju reciklažnog dvorišta
Članak 1.
Sukladno Sporazumu koji su dana _____ 2017. godine sklopili Grad Belišće i Općina Marijanci ugovorne
strane sklapaju ovaj Ugovor o korištenju reciklažnog dvorišta.
Članak 2.
Kombel d.o.o. kao upravitelj reciklažnog dvorišta koje se nalazi u Belišću na adresi Starovalpovački put 65a i
upisano je u Očevidnik reciklažnih dvorišta 15. prosinca 2016. godine pod brojem REC-83 i Općina Marijanci
kao Korisnik ovim Ugovorom reguliraju međusobna prava i obveze koje im pripadaju za vrijeme trajanja ovog
Ugovora.
Članak 3.
Ovim Ugovorom stranke utvrđuju da Korisnik reciklažno dvorište u odnosu na ukupni dio koristi u dijelu od
18,18 % s obzirom na omjer prema broju stanovnika grada Belišća i općine Marijanci, jer reciklažno dvorište
namijenjeno je prvenstveno za korištenje stanovnicima s područja grada Belišća i općine Marijanci.
Članak 4.
Kombel d.o.o. obvezuje se osigurati redovan rad reciklažnog dvorišta sukladno svim zakonskim propisima i
omogućiti Korisniku za vrijeme radnog vremena nesmetano korištenje reciklažnog dvorišta po ovom Ugovoru.
Članak 5.
Za redovno funkcioniranje reciklažnog dvorišta, a sukladno članku 3. ovog Ugovora Korisnik će Kombelu d.o.o.
plaćati mjesečno 3.800,00 kn + PDV i to u roku 15 dana od dana ispostave računa na žiro račun IBAN HR47
23400091100075704 koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d.
Članak 6.
Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme od 1.3.2017. godine.
Članak 7.
Eventualne sporove iz ovog Ugovora ugovorne strane nastojat će riješiti sporazumno, a u protivnom ugovara se
nadležnost stvarno nadležnog suda u Osijeku.
Članak 8.
Ugovor može prestati u svako doba sporazumom stranaka ili otkazom ugovora, a otkazni rok je 60 dana od dana
primitka pisane obavijesti o otkazu ugovornih odredbi.
Članak 9.
Ovaj Ugovor sastavljen je u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva (2)
primjerka.
OPĆINA MARIJANCI
Darko Dorkić – načelnik

KOMBEL D.O.O.
mr.sc. Marina Novoselnik - direktorica
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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 28. sjednici održanoj dana 22. veljače 2017.
godine donosi
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom na području Općine Marijanci za 2016. godinu
Ovim Zaključkom usvaja se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na
području Općine Marijanci za 2016. godinu od 14. veljače 2017. godine (KLASA: 363-02/1701/01, URBROJ: 2115/02-01-17-05), koje je Općinskom vijeću Općine Marijanci podnio
načelnik Općine Marijanci na 28. sjednici općinskog vijeća održanoj 22. veljače 2017. godine.
Također ovim Zaključkom usvaja se i Izvješće o radu davatelja javne usluge
prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Marijanci za 2016. godinu – EKO
FLOR PLUS d.o.o. od 31. siječnja 2017. godine, broj 223/2017, koje je sastavni dio Izvješća
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Marijanci za 2016. godinu.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Službenom glasniku" Općine Marijanci.
KLASA: 363-02/17-01/01
URBROJ: 2115/02-01-17-08
Marijanci, 22. veljača 2017. godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA OPĆINE MARIJANCI
Danko Šargač

6

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 32. Statuta Općine Marijanci ("Službeni glasnik" Općine Marijanci br.
03/14), a suklado članku 3. 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, 36/15), Općinsko vijeće Općine
Marijanci na svojoj 28. sjednici održanoj 22. veljače 2017. godine donosi
Z A K LJ U Č A K
o pokretanju postupka davanja koncesije za komunalnu djelatnosti
prikupljanja otpada
Članak 1.
Ovim Zaključkom daje se suglasnost za pokretanje postupka davanja koncesije za
komunalnu djelatnost prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Marijanci
Članak 2.
Ovlašćuje se općinski načelnik da putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Marijanci učini sve potrebne aktivnosti za objavu javnog natječaja za davanje u koncesiju
predmetne komunalne djelatnosti.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a bit će objavljen u "Službenom
glasniku" Općine Marijanci.
KLASA: 406-0/17-01/01
URBROJ: 2115/02-01-17-05
Marijanci, 22. veljača 2017. 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 („Službenik glasnik“ Općine
Marijanci br. 03/14), Općinsko vijeće Općine Marijanci na 28. sjednici održanoj 22. veljače
2017. godine donosi:
ODLUKU
o namjeni nekretnina k.č.br. 1241/1, 1242 i 1246
k.o. Marijanci
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se namjena nekretnina označenih kao k.č.br. 1241/1, k.č.br. 1242 i
k.č.br. 1246, sve u katastarskoj općini Marijanci
Članak 2.
Nekretnine iz članka 1. ove Odluke bit će ponuđene na prodaju putem objavljenog Javnog
natječaja.
Članak 3.
Početna cijena za predmetne nekretnine je kako slijedi:
1. k.č.br. 1241/1 – koja se sastoji od kuće br. 5 površine 83 m² i
dvorišta površine 1.352 m²
=15.282,80 kuna
2. k.č.br. 1242 – koja se sastoji od izgrađenog zemljišta površine 29 m², izgrađenog
zemljišta površine 15 m² i dvorišta površine 1.342 m²
=12.052,00 kune
3. k.č.br. 1246 – koja se sastoji od voćnjaka površine 1.870 m²
=13.090,00 kuna
Članak 4.
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Marijanci (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo) provest će javni natječaj za prodaju nekretnina navedenih u
članku 1. a po početnim cijenama iz članka 3. ove Odluke sukladno zakonskim propisima.
Članak 5.
Ukoliko nakon provedbe natječaja ne bude interesa za kupnju predmetnih nekretnina,
zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Marijanci za objavu Javnog poziva za iskaz
interesa za prodaju navedenih nekretnina na službenoj WEB stranici Općine Marijanci te na
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oglasnim pločama kao i oglašavanje prodaje nekretnina na samoj lokaciji istih a po cijeni
utvrđenoj u članku 3. ove Odluke.
Članak 6.
Pojavom interesa u obliku pisanog očitovanja o namjeri stranke za kupnju neke od ponuđenih
nekretnina, Povjerenstvo će ponoviti natječaj za prodaju predmetne nekretnine a po početnoj
cijeni iz članka 3. ove Odluke.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a bit će objavljena u "Službenom glasniku"
Općine Marijanci.
Stupanjem na snagu ove Odluke, stavlja se van snage 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)

KLASA: 940-01/17-01/01
URBROJ: 2115/02-01-17-04
Marijanci, 22. veljača 2017. godina
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 („Službenik glasnik“ Općine
Marijanci br. 03/14), Općinsko vijeće Općine Marijanci na 28. sjednici održanoj 22. veljače
2017. godine donosi:
ODLUKU
o namjeni nekretnina k.č.br. 476, 1329, 1330, 1499/1, 1499/2
k.o. Marijanci
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se namjena nekretnina označenih kao k.č.br. 476, 1/2 dijela k.č.br.
1329, 1/2 dijela k.č.br. 1330, 198/238 dijela k.č.br. 1499/1 i k.č.br. 1499/2, sve u katastarskoj
općini Marijanci.
Članak 2.
Nekretnine iz članka 1. ove Odluke bit će ponuđene na prodaju putem objavljenog Javnog
natječaja.
Članak 3.
Početna cijena odnosi se na cjelokupnu površinu predmetnih nekretnina kako slijedi:
4. k.č.br. 476 – koja se sastoji od kuće br. 22 površine 66 m², izgrađenog zemljišta
površine 11 m², izgrađenog zemljišta površine 22 m², dvorišne zgrad površine 22 m² i
dvorišta površine 969 m²
=17.856,40 kuna
5. 1/2 dijela k.č.br. 1329 – koja se sastoji od oranice površine 3.237 m²
=10.034,70 kuna
6. 1/2 dijela k.č.br. 1330 – koja se sastoji od oranice površine 3.048 m²
=9.448,80 kuna
7. 193/238 dijela k.č.br. 1499/1 – koja se sastoji od oranice površine 5.273 m²
=12.918,85 kuna
8. k.č.br. 1499/2 – koja se sastoji od oranice površine 4.663 m² i pašnjaka
površine 947 m²
=13.744,50 kuna
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Članak 4.
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Marijanci (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo) provest će javni natječaj za prodaju nekretnina navedenih u
članku 1., a po početnim cijenama iz članka 3. ove Odluke sukladno zakonskim propisima.
Članak 5.
Ukoliko nakon provedbe natječaja ne bude interesa za kupnju predmetnih nekretnina,
zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Marijanci za objavu Javnog poziva za iskaz
interesa za prodaju navedenih nekretnina na službenim WEB stranicama Općine Marijanci te
na oglasnim pločama kao i oglašavanje prodaje nekretnina na samoj lokaciji istih a po cijeni
utvrđenoj u članku 3. ove Odluke.
Članak 6.
Pojavom interesa u obliku pisanog očitovanja o namjeri stranke za kupnju neke od ponuđenih
nekretnina, Povjerenstvo će ponoviti natječaj za prodaju predmetne nekretnine a po početnoj
cijeni iz članka 3. ove Odluke.
Članak 7.
Ukoliko izostane interes za kupnju poljoprivrednog zemljišta navedenog člankom 3. ove
Odluke isto će se ponuditi u privremeni zakup neposrednom pogodbom na rok od 1 godine a
po početnoj cijeni zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a bit će objavljena u "Službenom glasniku"
Općine Marijanci.
Stupanjem na snagu ove Odluke, stavlja se van snage 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).

KLASA: 940-01/17-01/01
URBROJ: 2115/02-01-17-05
Marijanci, 22. veljača 2017. godina
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 na svojoj 28. sjednici održanoj dana 22. veljače
2017. godine donosi
OD LU KU
o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za
prodaju nekretnina u vlasništvu
Općine Marijanci
Članak 1.
Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju nekretnina
u vlasništvu Općine Marijanci (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Članak 2.
Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo u sljedećem sastavu:
1. DANKO ŠARGAČ – predsjednik
2. ANTONIO MAJDENIĆ – član
3. ŽELJKO PANDURIĆ – član
Članak 3.
Dužnost imenovanog Povjerenstva je provedba i praćenje Javnog natječaja za prodaju
nekretnina koje su definirane sljedećim Odlukama:
9. Odluka o namjeni nekretnina k.č.br. 1241/1, 1242 i 1246, k.o. Marijanci (KLASA:
940-01/17-01/01, URBROJ: 2115/02-01-17-04),
10. Odluka o namjeni nekretnina k.č.br. 476, 1329, 1330, 1499/1 i 1499/2, k.o. Marijanci
(KLASA: 940-01/17-01/01, URBROJ: 2115/02-01-17-05).
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a bit će objavljena u "Službenom glasniku"
Općine Marijanci.
KLASA: 940-01/17-01/01
URBROJ: 2115/02-01-17-06
Marijanci, 22. veljača 2017. godine
PREDSJEDNIK VIJEĆA OPĆINE MARIJANCI
DANKO GARGAČAMA
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 32. Statuta Općine Marijanci („Službenik glasnik“ Općine
Marijanci br. 03/14), Općinsko vijeće Općine Marijanci na 28. sjednici održanoj 22. veljače
2017. godine donosi:
ODLUKU
o prihvaćanju inicijative za stjecanje vlasništva nad
nekretninom k.č.br. 2 i 64, k.o. Marijanci
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Marijanci prihvaća inicijativu načelnika Općine Marijanci o stjecanju
vlasništva Općine Marijanci nad nekretninama označenim kao k.č.br. 2 koja se sastoji od
škole kbr. 6 površine 355 m², kuće kbr. 6A površine 83 m², puta površine 465 m², pomoćne
zgrade površine 73 m² i dvorišta površine 1.874 m² i k.č.br. 64 koja se sastoji od orancie
površine 917 m², sve u k.o. Marijanci, a koje se nalaze u vlasništvu Osnovne škole "Matija
Gubec" Magadenovac.
Članak 2.
Svrha stjecanja predmetne nekretnine iz članka 1. ove Odluke je rekonstrukcija objekta škole
za potrebe otvaranje dječjeg vrtića.
Članak 3.
Ovlašćuje se Načelnik Općine Marijanci za poduzimanje svih radnji kao i provedbu svih
postupaka potrebnih za realizaciju stjecanja vlasništva nad nekretninom iz članka 1. ove
Odluke, a u okviru zakonom propisanih ovlaštenja.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a bit će objavljena u "Službenom glasniku"
Općine Marijanci.
KLASA: 943-01/17-01/01
URBROJ: 2115/02-01-17-01
Marijanci, 22. veljača 2017. godina
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 („Službenik glasnik“ Općine
Marijanci br. 03/14), Općinsko vijeće Općine Marijanci na 28. sjednici održanoj 22. veljače
2017. godine donosi:
ODLUKU
o namjeni nekretnine k.č.br. 455, k.o. Marijanci
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se namjena nekretnine označene kao k.č.br. 455. k.o. Marijanci, u
naravi livada površine 2.245 m².
Članak 2.
Na nekretnini iz članka 1. ove Odluke izgradit će se prostor za parkiranje vozila, a sukladno
Idejnom projektu koji će po izradi istog biti prezentiran općinskom vijeću i od kojeg će se za
isti tražiti suglasnost za provedbu.
Članak 3.
Ovlašćuje se Načelnik Općine Marijanci za poduzimanje svih radnji kao i provedbu svih
postupaka potrebnih za izradu Idejnog projekta i privođenju namjeni predmetne nekretnine
sukladno čalnku 2. ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a bit će objavljena u "Službenom glasniku"
Općine Marijanci.

KLASA: 363-01/17-01/01
URBROJ: 2115/02-01-17-02
Marijanci, 22. veljača 2017. godina
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Danko Šargač
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