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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 15/15) i članka
31. Statuta Općine Marijanci ("Službeni glasnik" Općine Marijanci br 01/2018 ), Općinsko vijeće
na 10. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2018. godine na prijedlog načelnika Općine Marijanci
donosi:
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
OPĆINE MARIJANCI
ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA
PRORAČUNA ZA 2019. I 2020. GODINU
DONOŠENJE PRORAČUNA
Proračun Općine Marijanci za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu donešene su na 6.
sjednici Općinskog vijeća Općine Marijanci održanoj dana 15. prosinca 2017. godine i objavljen je
u "Službenom glasniku" Općine Marijanci broj 10/2017.
I.

OPĆI DIO
Članak 1.

Izmjene i dopune Proračuna Općine Marijanci za 2018. godinu (u daljnjem tekstu : Proračun) i
projekcije za 2019. i 2020. godinu sastoje se od :
NASLOVNE STRANICE
A.

RAČUNA PRIHODA I RAČUNA RASHODA
Planirano Izmjene i Novi
Projekcija Projekcija
2018
dopune plan 2018
2019.
2020.
Prihodi
18.388.000,00
- 18.388.000,00 13.789.200,00 12.725.200,00
Prihod od prodaje
Nefinanc. Imovine
162.000,00
162.000,00
122.000,00
119.500,00
Rashodi poslovanja
Rashodi za nef. Im
Razlika – manjak

3.701.000,00 493.500,00 4.194.500,00 4.106.200,00 4.077.000,00
14.474.000,00 -441.314,00 14.032.686,00 9.245.000,00 8.247.000,00
375.000,00 -52.186,00

322.814,00

560.000,00

520.000,00

*tablični prikaz nalazi se u privitku ove odluke i njezin je sastavni dio*
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B.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

- višak prihoda iz prethodne godine

52.186,02

-

-

C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA

Izdaci za otplatu zajmova

Planirano Izmjene i Novi
Projekcija Projekcija
2018
dopune plan 2018
2019.
2020.
375.000,00
375.000,00 560.000,00 570.000,00
Članak 2.

Višak prihoda iz prethodne godine bit će iskorišten za financiranje materijalnih izdataka u 2018.
godini. Planirani rashodi poslovanja su veći za iznos viška prihoda iz prethodne godine, dok su
ostale promjene nastale uslijed potrebe za povećanjem već planiranih izdataka te promjene koje je
potrebno izvršiti zbog promjena unutar izvora financiranja.
U strukturi prihoda je došlo do promjena vezanih uz prihode od fiskalnog izravnanja gdje je
planirano znatnije povećanje, a smanjenje je evidentirano kod pomoći i donacija.
Rashodi/izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Posebnom dijelu Proračuna Općine
Marijanci za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020.godinu koji se nalaze u privitku ove
Odluke.
*tablice u privitku*
Članak 3.
Prihodi i rashodi proračuna Općine Marijanci za 2018. godinu iskazani su i prema izvorima prihoda
i izvorima financiranje u tabelama:
REALIZACIJA PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA – PRIHODI
REALIZACIJA PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA – RASHODI
*tabele u privitku*
Članak 4.
Za neplanirane i nepredviđene izdatke u Izmjenama i dopunama proračuna Općine Marijanci za
2018. godinu planirana je Proračunska zaliha u iznosu od 30.000,00 kn, a što odgovara iznosu od
0,50% planiranih prihoda poslovanja bez prihod od pomoći i donacija.
Članak 5.
Ovaj Proračun stupa na snagu 01.01.2018. godine i bit će objavljen u "Službenom glasniku" Općine
Marijanci.
Klasa:400-04/18-10/01
Urbroj:2115/02-01-18-04
U Marijancima, 18. srpnja 2018 .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,
136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Marijanci ("Službeni glasnik" Općine Marijanci br
01/2018), Općinsko vijeće Općine Marijanci na svojoj 10. sjednici održanoj 18. srpnja 2018 g.
donosi:
ODLUKU
o izvršavanju Izmjena i dopuna Proračuna Općine Marijanci
za 2018. godinu
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka
Proračuna Općine Marijanci za 2018. 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 Izmjenama i dopunama Proračuna ili u Proračunu za
sljedeću proračunsku godinu u skladu s dvogodišnjim fiskalnim projekcijama i mogućnostima.
II. SADRŽAJ PRORAČUNA
Članak 4.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, realizacija proračuna po izvorima financiranje projekcija i posebnog dijela.
Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda, raspoloživa sredstva iz prethodne godine i Račun
financiranja.
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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
potreba na razini Općine na temelju zakonskih i drugih propisa. U tabelama realizacije prihoda i
rashoda prema izvorima financiranja grupirani prema vrsti prihoda iz kojih se realiziraju rashodi
svrstani po odgovarajućem izvoru.
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 IZMJENA I DOPUNA 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
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obustavu izvršavanja Proračuna predložiti izmjene i dopune Proračuna, kojima se
ponovno uravnotežuju prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci Proračuna.
Članak 8.
Izmjenama i dopunama Proračuna općine Marijanci za 2018. godinu predviđena je Proračunska
zaliha u iznosu od 30.000,00 kn. Koju će načelnik općine koristiti u slučaju elementarne nepogode i
drugih nepredviđenih izdataka.
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.
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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.

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
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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.
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 ostalih 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 2018. g.
KLASA: 400-04/18-01/01
URBROJ: 2115/02-01-18-05
Marijanci, 18 srpnja 2018. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Danko Šargač
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 31. Statuta Općine Marijanci ("Službeni glasnik" Općine Marijanci br. 01/2018),
Općinsko vijeće Općine Marijanci na svojoj 10. sjednici održanoj 18. srpnja 2018. godine donosi
ODLUKU
s stjecanju vlasništva nad nekretninama
k.č.br. 1337 i 1336, k.o. Marijanci
Članak 1.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Marijanci daje suglasnost za stjecanja vlasništva nad
nekretninama označenim kao k.č.br. 1337, u naravi oranica, površine 6.127 m2, te k.č.br. 1336, u
naravi oranica, površine 4.931 m2, sve u k.o. Marijanci.
Članak 2.
Nad nekretninama navedenim u članku 1. ove Odluke Općina Marijanci će steći vlasništvo kupnjom
istih prema unaprijed dogovorenim cijenama utvrđenima procjenom nekretnina od strane
ovlaštenog sudskog vještaka, i to kako slijedi:
- za k.č.br. 1337 otkup po cijeni 5,21 kn/m2, odnosno 31.921,67 kuna,
- za k.č.br. 1336 otkup po cijeni 5,21 kn/m2, odnosno 25.690,51 kuna.
Članak 3.
Predmetne nekretnine nalaze se u građevinskom dijelu naselja Marijanci te će se koristiti za
izgradnju građevina i infrastrukture športsko – rekreacijske namjene.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a bit će objavljena u "Službenom glasniku" Općine
Marijanci.
KLASA: 943-01/18-01/01
URBROJ: 2115/02-01-18-13
Marijanci, 18. srpanj 2018. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 29. stavak 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" RH broj
20/18), te članka 31. Statuta Općine Marijanci ("Službeni glasnik" Općine Marijanci br. 01/2018),
Općinsko vijeće Općine Marijanci na svojoj 10. sjednici održanoj 18. srpnja 2018. godine donosi
ODLUKU
o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
Članak 1.
Sukladno Izvješću Općinskog načelnika Općine Marijanci o javnom uvidu u Prijedlog Programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske (KLASA: 320-02/1801/01, URBROJ: 2115/02-01-18-04), od 05. srpnja 2018. godine, ovom Odlukom odlučuje se o
pristiglim prigovorima na Prijedlog Programa.
Članak 2.
Prigovor koji se odnosi na izuzimanje k.č.br. 1267, k.o. Marijanci od prodaje prihvaća se u cijelosti
te se isto zemljište ovim Programom raspolaganja predviđa za zakup.
Članak 3.
A
Prigovor koji se odnosi na ograničenje maksimalne površine koja se jednoj fizičkoj ili pravnoj osobi
može dati u zakup odnosno određivanje maksimuma na 75 hektara zemljišta, djelomično se
prihvaća te se donosi odluka da je predviđeni maksimum 900 hektara zemljišta koje se može dati u
zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi.
Članak 4.
Općinsko vijeće Općine Marijanci ovlašćuje načelnika Općine Marijanci da sukladno stavovima iz
članka 2. i 3. ove Odluke, utvrde Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske i pripreme pročišćeni tekst istog.
Članak 5.
Pročišćeni tekst Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
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Hrvatske Općina Marijanci će sukladno članku 29. stavku 9. Zakona o poljoprivrednom zemljištu
("Narodne novine" RH broj 20/18), sa popratnom dokumentacijom dostaviti na prethodno mišljenje
Osječko – baranjskoj županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprvrede.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a bit će objavljena u "Službenom glasniku" Općine
Marijanci.
KLASA: 320-01/18-01/01
URBROJ: 2115/02-01-18-05
Marijanci, 18. srpanj 2018. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Temeljem članka 31. Statuta Općine Marijanci („Službeni glasnik“ Općine Marijanci br. 01/2018),
Općinsko vijeće Općine Marijanci na svojoj 10. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2018. godine
donosi
ODLUKU
o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt
Rekonstrukcija – prenamjena i dogradnja dječjeg vrtića Marijanci
na području Općine Marijanci
Članak 1.
Odlukom o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Rekonstrukcija – prenamjena i dogradnja
dječjeg vrtića Marijanci na području Općine Marijanci (u daljnjem tekstu: Odluka) daje se
suglasnost za provedbu ulaganja u projekt rekonstrukcije – prenamjene i dogradnje dječjeg vrtića
Marijanci (u daljnjem tekstu: Projekt) koji će se provoditi na području Općine Marijanci.
Članak 2.
Provedba ulaganja u Projekt će se provesti prijavom na Natječaj za provedbu Mjere 7. „Temeljne
usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, za Podmjeru 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje
ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, za tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje,
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, “ iz Programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Članak 3.
Prilog „Opis projekta“, propisan Pravilnikom o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u
ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.,
sastavni je dio ove Odluke.
Članak 4.
Ulaganje u Projekt je u skladu s Lokalnom razvojnom strategijom Općine Marijanci za razdoblje
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2015. - 2020. godine te Prostornim planom uređenja Općine Marijanci.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u „Službenom glasniku“ Općine
Marijanci.

KLASA: 361-01/18-01/01
URBROJ: 2115/02-01-18-01
Marijanci, 18. srpanj 2018. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Temeljem članka 31. Statuta Općine Marijanci („Službeni glasnik“ Općine Marijanci br. 01/2018),
Općinsko vijeće Općine Marijanci na svojoj 10. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2018. godine
donosi
ODLUKU
o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt
Rekonstrukcija i dogradnja vatrogasnog i društvenog doma Črnkovci
na području Općine Marijanci
Članak 1.
Odlukom o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Rekonstrukcija i dogradnja vatrogasnog i
društvenog doma Črnkovci na području Općine Marijanci (u daljnjem tekstu: Odluka) daje se
suglasnost za provedbu ulaganja u projekt rekonstrukcije i dogradnje vatrogasnog i društvenog
doma Črnkovci (u daljnjem tekstu: Projekt) koji će se provoditi na području Općine Marijanci.
Članak 2.
Provedba ulaganja u Projekt će se provesti prijavom na Natječaj za provedbu Mjere 7. „Temeljne
usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, za Podmjeru 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje
ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, za tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje,
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, “ iz Programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Članak 3.
Prilog „Opis projekta“, propisan Pravilnikom o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u
ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.,
sastavni je dio ove Odluke.
Članak 4.
Ulaganje u Projekt je u skladu s Lokalnom razvojnom strategijom Općine Marijanci za razdoblje
2015. - 2020. godine te Prostornim planom uređenja Općine Marijanci.
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Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u „Službenom glasniku“ Općine
Marijanci.

KLASA: 361-01/18-01/01
URBROJ: 2115/02-01-18-02
Marijanci, 18. srpanj 2018. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ
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