SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARIJANCI
BROJ 10

22. listopad 2018.

KOM 10__

SADRŽAJ
1. Odluka o poništenju Odluke o donošenju Programa raspolganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu Republike Hrvatske........................................................................................str. 2
2. Odluka o sufinanciranju troškova pregleda svinjskog mesa na trihinelu te financiranju
troškova odvoza animalnog otpada....................................................................................str. 3
3. Odluka o komunalnom doprinosu Općine Marijanci.........................................................str. 4
4. Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Marijanci..................str. 9
5. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine
Marijanci...........................................................................................................................str. 12
6. Progam zimskog održavanja lokalnih prometnica na području Općine Marijanci...........str. 14
7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe Općine Marijanci
za razdoblje od 19. srpnja do 30. rujna 2018. godine.......................................................str. 16
8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Marijanci za
2018. godinu.....................................................................................................................str. 17

1

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju 31. Statuta Općine Marijanci ("Službeni glasnik" Općine Marijanci br. 01/2018), a u
skladu sa naputkom Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 945-01/18-01/824, URBROJ: 52507/1789-18-2), Općinsko vijeće Općine Marijanci na svojoj 13. sjednici održanoj dana 22. listopada
2018. godine donosi:
ODLUKU
o poništenju Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
Članak 1.
Poništava se Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske (KLASA: 320-02/18-01/01, URBROJ: 2115/02-01-18-02) donešena 07. lipnja
2018. godine na 09. sjednici Općinskog vijeća Općine Marijanci, a objavljena u “Službenom
glasniku” Općine Marijanci br. 06/2018.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja i bit će objavljena u "Službenom glasniku" Općine
Marijanci.
KLASA: 320-02/18-01/01
URBROJ: 2115/02-01-18-09
Marijanci, 22. listopad 2018. godine
PREDSJEDNIK OPĆINKSOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju 31. Statuta Općine Marijanci ("Službeni glasnik" Općine Marijanci br. 01/2018),
Općinsko vijeće Općine Marijanci na svojoj 13. sjednici održanoj dana 22. listopada 2018. godine
donosi:
ODLUKU
sufinanciranju troškova pregleda svinjskog mesa na trihinelu te
financiranju troškova odvoza animalnog otpada
Članak 1.
U razdoblju 15. studeni 2018. godine do 15. veljače 2019. godine Općina Marijanci sufinancirat će
troškove pregleda svinjskog mesa na trihinelu u iznosu 50% cijene pregleda. Preostali dio iznosa
plaća vlasnik odnosno donosioc uzorka.
Članak 2.
Pravo na sufinanciranje troškova prelgeda svinjskog mesa na trihinelu imaju osobe sa prebivalištem
na području Općine Marijanci, a isto pravo ostvaruje se prilaganjem osobne iskaznice u
veterinarskim stanicama Valpovo i Donji Miholjac sa kojima će Općina Marijanci sklopiti ugovore
o sufinanciranju pregleda uzoraka svinjskog mesa na trihinelu.
Članak 3.
Općina Marijanci u razdoblju navedenom u članku 1. ove Odluke snosit će ukupni trošak odvoza
animalnog otpada iz domaćinstva. Odvoz animalnog otpada vršit će Veterinarska stanica Donji
Miholjac prema naknadno utvrđenim uputama, a temeljem ugovora koji će Općina Marijanci
sklopiti sa istom ustanovom.
Članak 4.
Financijska sredstva za realizaciju aktivnosti koje su predmet ove Odluke dijelom su osigurana u
Proračunu Općine Marijanci za 2018. godinu a preostali dio planirat će se Proračunom Općine
Marijanci za 2019. godinu.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja i bit će objavljena u "Službenom glasniku" Općine
Marijanci a primjenjuje se od 15. studenog 2018. godine.
KLASA: 520-01/18-01/01
URBROJ: 2115/02-01-18-13
Marijanci, 22. listopad 2018. godine
PREDSJEDNIK OPĆINKSOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" RH br. 68/2018), te
članka 31. Statuta Općine Marijanci ("Službeni glasnik" Općine Marijanci br. 01/2018), Općinsko
vijeće Općine Marijanci na svojoj 13. sjednici održanoj dana 22. listopada 2018. godine donosi:
ODLUKU
O KOMUNALNOM DOPRINOSU
OPĆINE MARIJANCI
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se zone za plaćanje komunalnog doprinosa, jedinična vrijednost
komunalnog doprinosa po pojedinim zonama, način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa te opći
uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobođenje
od plaćanja komunalnog doprinosa.
Članak 2.
Komunalni doprinos je novčano davanje koje se plaća za korištenje komunalne
infrastrukture na području Općine Marijanci te za položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u
naseljima prilikom građenja ili ozakonjenja građevina.
Članak 3.
Komunalni doprinos je prihod Proračuna Općine Marijanci koji se koristi za financiranje
građenja i održavanja komunalne infrastrukture, a plaća ga vlasnik zemljišta na kojem se gradi
građevina ili nalazi ozakonjena građevina, odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom
prenesena obveza plaćanja komunalnog doprinosa.
II. ZONE ZA PLAĆANJE I JEDINIČNE VRIJEDNOSTI KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 4.
U Općini Marijanci se utvrđuju sljedeće zone plaćanja komunalnog doprinosa:
1. ZONA - naselja: Marijanci, Kunišinci, Črnkovci, Čamagajevci, Bočkinci i Brezovica.
2. ZONA - naselje: Marijanski Ivanovci te područja u općini pogodna za gradnju građevina van
građevinskog područja, u kojim se građevine mogu graditi ako su u skladu s Uvjetima gradnje van
građevinskog područja određenih Odredbama za provođenje Prostornog plana uređenja Općine
Marijanci.

Članak 5.
Jedinična vrijednost utvrđuje se ovisno o području zone u kojoj se objekt gradi, vrsti i
namjeni objekta i prosječnim troškovima gradnje m³ građevine u Republici Hrvatskoj. Jedinična
vrijednost komunalnog doprinosa iznosi za:
REDNI
BROJ

VRSTA
OBJEKTA

BROJ
UPORABNIH
ETAŽA
-----------------------------------------------------------------------------1.
Stambeni objekt – gradnja
I
II
III
IV i više
2.
Prenamjena u stambeni i poslovni
I
prostor
II
III
IV i više
3.
Stambeno poslovni – stambene etaže
Isto kao i
stambeni objekt
4.
Stambeno poslovni – poslovne etaže
I
II
III
IV i više
5.
Poslovno proizvodni prostori
I
II
III
IV i više
6.
Proizvodne hale
I
7.
Poslovno – trgovački, uslužni i
I
kancelarijski prostor
II
III
IV i više
8.
Poslovno-ugostiteljski prostor
I
II
III
IV i više
9.
Kombinacija a,b,c
I
II
III
IV i više
10.
Skladišta
I
II
III i više
11.
Garaže
12.
Pomoćni objekti
13.
Građevine za stočarsku i peradarsku
proizvodnju unutar/van građevnog
produčja

JEDINIČNA VRIJEDNOST
KOMUNALNOG
DOPRINOSA
I. zona
II. zona
5,00
2,50
5,00
2,50
4,00
2,00
4,00
2,00
3,00
2,00
3,00
2,00
2,00
Isto kao i
stambeni objekt
7,00
7,00
6,00
6,00
7,00
7,00
5,00
5,00
5,00
10,00

2,00
1,50
1,50
Isto kao i
stambeni objekt
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,00
4,00
4,00
6,00

10,00
10,00
15,00
10,00
15,00
20,00
25,00
10,00
15,00
20,00
25,00
2,50
3,00
4,00
2,50
1,00
2,50

6,00
7,00
6,00
6,00
6,00
8,00
12,00
6,00
6,00
8,00
12,00
1,50
1,50
2,00
1,50
1,00
1,50

III. OBRAČUN KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 6.
Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je
izgrađena, izraženog u kubnim metrima (m³) s jedničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni
u kojoj se zgrada gradi ili je izgrađena.
Komunalni doprinos za otvorene bazene i druge otvorene građevine te spremnike za naftu i
druge tekućine s pokrovom čija visina se mijenja obračunava se množenjem tlocrtne površine
građevine koja se gradi ili je izgrađena izražene u četvornim metrima (m²) s jediničnom vrijednošću
komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se građevina gradi ili je izgrađena.
Članak 7.
Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove zgrade ili ako se postojeća zgrada
dograđuje ili nadograđuje, komunalni doprinos obračunava se na razliku obujma zgrade u odnosu
na prijašnji obujam zgrade.
Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak obujmu postojeće zgrade koja se
uklanja, ne plaća se komunalni doprinos, a o čemu Jedinstveni upravni odjel donosi rješenje kojim
se utvrđuje da ne postoji obveza plaćanja komunalnog doprinosa.
IV. RJEŠENJE O KOMUNALNOM DOPRINOSU
Članak 8.
Rješenje o komunalnom doprinosu donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Marijanci u
postupku pokrenutom po službenoj dužnosti ili po zahtjevu stranke, a sadrži sljedeće:
1.
2.
3.
4.

podatke o obvezniku komunalnog doprinosa
iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti
obvezu, način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa I
prikza načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi ili je izgrađena s
iskazom obujma odnosno površine građevine i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa.
Članak 9.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se po pravomoćnosti građevinske dozvole
odnosno rješenja o izvedenom stanju, a u slučaju građevina koje se prema posebnim propisima
grade bez građevinske dozvole nakon prijave početka građenja ili nakon početka građenja.
Rješenje o komunalnom doprinosu za skladište i građevinu namijenjenu proizvodnji donosi
se po pravomoćnosti uporabne dozvole odnosno nakon što se građevina te namjene počela koristiti,
ako se koristi bez uporabne dozvole.
Članak 10.
Ukoliko je građevinska dozvola odnosno drugi akt za građenje oglašen ništavim, ili je
poništen bez zahtjeva odnosno suglasnosti investitora, Jedinstveni upravni odjel Općine Marijanci
poništit će, po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa odnosno investitora, pravomoćno rješenje
o komunalnom doprinosu.

Rješenjem o poništavanju rješenja o komunalnom doprinosu sukladno prethodnom stavku
ovog članka, odredit će se povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u roku od 60 dana od
pravomoćnosti rješenja.
Članak 11.
Ukoliko dođe do izmjene građevinske dozvole, drugog akta za građenje ili glavnog projekta
na način koji utječe na obračun komunalnog doprinosa, Jedinstveni upravni odjel će po službenoj
dužnosti ili na zahtjev obveznika komunalnog doprinosa odnosno investitora izmijeniti pravomoćno
rješenje o komunalnom doprinosu na način da se rješenjem o izmjeni rješanja o komunalnom
doprinosu isti obračuna prema izmijenjenim potacima i odredi plaćanja odnosno povrat razlike
komunalnog doprinosa u skladu s odlukom o komunalnom dopirnosu.
Članak 12.
Iznos komunalnog doprinosa plaćen za građenje građevine na temelju građevinske dozvole
odnosno drugog akta za građenje koji je prestao važiti jer građenje nije započeto ili je građevinska
dozvola odnosno drugi akt za građenje poništen na zahtjev ili suglasnost investitora, uračunava se
kao plaćeni dio komunalnog doprinosa koji se plaća za građenje na istom ili drugom zemljištu na
području Općine Marijanci, ako to zatraži obveznik komunlanog doprinosa odnosno investitor.
V. NAČIN, ROKOVI PLAĆANJA I OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA KOMUNALNOG
DOPRINOSA
Članak 13.
Komunalni doprinos plaća se jednokratno u roku od 30 dana od pravomoćnosti rješenja o
komunalnom doprinosu.
Iznimno, na zahtjev obveznika plaćanja komunalnog doprinosa, isti se može platiti u više
obroka na način da prvi obrok ne može biti manji od 40% ukupnog iznosa, a preostali dio iznosa
obveze u najviše 6 mjesečnih obroka.
Članak 14.
Općina Marijanci ne plaća komunalni doprinos na svome području.
Komunalni doprinos ne plaća se za građenje i ozakonjenje:
komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova,
vojnih građevina,
prometne, vodne, pomorske, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrastrukture,
nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova,
sportskih i dječjih igrališta,
ograda, zidova i potpornih zidova,
parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih
kolektora, fotonaponskih modula na građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru
postojeće građevine ili na postojećoj građevini, koji su namijenjeni uporabi te građevine,
8. spomenika.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Članak 15.
Od plaćanja komunalnog doprinosa oslobađaju se u cijelosti obitelji poginulih i nestalih
hrvatskih branitelja i invalidi razmjerno postotku invalidnosti koja je temeljem akta nadležnog tijela
utvrđena kao trajna invalidnost.
Članak 16.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu Općine
Marijanci (KLASA: 363-02/02-01/01, URBROJ: 2115/02-1-01-14) te Izmjena i dopuna Odluke o
komunalnom doprinosu (KLASA: 363-02/08-01/01, URBROJ: 2115/02-02-08-2).
Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a bit će objavljena u “Službenom glasniku”
Općine Marijanci.

KLASA: 363-12/18-01/01
URBROJ: 2115/02-01-18-24
Marijanci, 22. listopad 2018. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 17. stavak 1. alineja 4. te članka 33. stavak 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne
zaštite ("Narodne novine" br. 82/15), članka 6. Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite
(“Narodne novine” RH broj 27/17) te članka 31. Statuta Općine Marijanci ("Službeni glasnik"
Općine Marijanci br. 01/2018), a u skladu sa Procjenom rizika od velikih nesreća na području
Općine Marijanci, Općinsko vijeće Općine Marijanci na svojoj 13. sjednici održanoj dana 22.
listopada 2018. godine donosi:
ODLUKU
O OSNIVANJU POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE
OPĆINE MARIJANCI
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se osnivanje, sastav, veličina i popuna Postrojbe civilne zaštite opće
namjene Općine Marijanci (u daljnjem tekstu: Postrojba).
Članak 2.
Postrojba se osniva kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja koji su nositelji operativne
snage zaštite i spašavanja koje se u okviru redovne djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem te za
provođenje mjera civilne zaštite.
Članak 3.
Postrojbu civilne zaštite opće namjene Općine Marijanci čini tim civilne zaštite opće namjene od 20
pripadnika.
Članak 4.
Postrojba se sastoji od jedne upravljačke skupine i dvije operativne skupine. Upravljačka skupina
broji dva člana, a svaka od opretivnih skupina broji po 9 članova, od kojih je jedan voditelj skupine.
Prva operativna skupina pokriva područje naselja Marijanci, Kunišinci, Brezovica i Marijanski
Ivanovci, a druga operativna skupina pokriva područja naselja Črnkovci, Čamagajevci i Bočkinci.
Članak 5.
Osobni I materijalni ustroj Postrojbe može se mijenjati sukladno promjenama u Procjeni rizika od
velikih nesreća za Općinu Marijanci.

Članak 6.
Popunu postrojbe vrši Općina Marijanci raspoređivanjem svojih stanovnika koji imaju prebivalište
na području Općine Marijanci.
Članak 7.
Osobama koje su raspoređene u Postrojbu izdati će se iskaznica prirpadnika civilne zaštite.
Evidenciju o izdanim iskaznicama pripadnika civilne zaštite vodi Državna uprava za zaštitu i
spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Osijek.
Članak 8.
Sredstva potrebna za ustrojavanje, opremanje, obučavanje i djelovanje Postrojbe osiguravaju se u
Proračunu Općine Marijanci.
Članak 9.
Shema ustroja Postrojbe čini sastavni dio ove Odluke.
Članak 10.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće
namjene Općine Marijanci (“Službeni glasnik” Općine Marianci broj 7/2010).
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja, a bit će objavljena u "Službenom glasniku"
Općine Marijanci.
KLASA: 810-01/18-01/01
URBROJ: 2115/02-01-18-27
Marijanci, 22. listopad 2018. godine

PREDSJEDNIK OPĆINKSOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ

SHEMA USTROJA POSTROJBE CIVILNE ZAŠTIE OPĆE NAMJENE
OPĆINA MARIJANCI

Upravljačka
skupina
Član
Član

I. Operativna skupina
Voditelj skupine
Član
naselja:
Član
- Marijanci
Član
- Kunišinci
Član
- Brezovica
Član
- M. Ivanovci
Član
Član
Član

II. Operativna skupina
Voditelj skupine
Član
naselja:
Član
- Črnkovci
Član
- Čamagajevci
Član
- Bočkinci
Član
Član
Član
Član

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 17. stavak 1. alineja 3. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" br.
82/15), članka 31. Statuta Općine Marijanci ("Službeni glasnik" Općine Marijanci br. 01/2018), a u
skladu sa Procjenom rizika od velikih nesreća na području Općine Marijanci, Općinsko vijeće
Općine Marijanci na svojoj 13. sjednici održanoj 22. listopada 2018. godine donosi:
ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne
zaštite na području Općine Marijanci
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Marijanci.
Članak 2.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Marijanci su:
 Matakovo d.o.o. Marijanci
 Marijančanka d.o.o. Marijanci
 Hidrobel d.o.o. Belišće
Članak 3.
Udruge od značaja za civilnu zaštitu na području Općine Marijanci
 Lovačko društvo "Jelen" Marijanci
 Športsko ribolovno društvo "Smuđ" Črnkovci
 Športsko ribolovno društvo "Plosna" Kunišinci
Članak 4.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Marijanci su one pravne osobe koje su
svojom djelatnošću, materijalnim, ljudskim i drugim resursima važni nositelji sustava civilne zaštite
Općine Marijanci.
Članak 5.
Pravne osobe iz članka 2. ove Odluke su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine
Marijanci.
Članak 6.
Pravnim osobama iz članka 2. i 3. ove Odluke izvršno tijelo dostavit će ovu Odluku, Plan zaštite i
spašavanja Općine Marijanci te upute koje će sadržavati točno određene mjere i aktivnosti koje
trebaju provoditi u slučaju prijetnje, nastanka i velikih nesreća, sukladno Procjeni rizika od velikih
nesreća.

Članak 7.
Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine
Marijanci u svojim operativnim planovima planirat će provedbu dobivenih mjera i aktivnosti.
Članak 8.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za
sustav civilne zaštite na području Općine Marijanci ("Službeni glasnik" Općine Marijanci br.
07/2016).
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja, a bit će objavljena u "Službenom glasniku"
Općine Marijanci.
KLASA: 810-01/18-01/01
URBROJ: 2115/02-01-18-28
Marijanci, 22. listopad 2018. godine
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Na temelju članka 31. Statuta općine Marijanci ("Službeni glasnik" Općine Marijanci br. 01/2018)
Općinsko vijeće Općine Marijanci na svojoj 13. sjednici donosi održanoj 22. listopada 2018. godine
donosi:

PROGRAM
ZIMSKOG ODRŽAVANJA LOKALNIH
PROMETNICA NA PODRUČJU OPĆINE MARIJANCI
I
U djelokrug održavanja prometnica tj. uklanjanja snijega spadaju slijedeće ulice i naselja Općine
Marijanci:
Bočkinci – ulica Matije Gupca, prilaz vatrogasnom spremištu, prilaz nogometnom igralištu.
Brezovica – ulica Josipa Bana Jelačića.
Čamagajevci - ulica Glavna lijeva strana, cesta do mjesnog groblja, prilaz vatrogasnom spremištu.
Črnkovci – ulice Augusta Šenoe, Matije Gupca, Naselje Nikole Tesle, Bostanci, Stjepana Radića,
Josipa Kozarca, parkiralište na mjesnom groblju i prilazni put ka groblju, parkiralište ispred
Vatrogasnog doma u Črnkovcima, prilaz i parkiralište zdravstvene ambulante, parkiralište kod
nogometnog igrališta, parkiralište ispred crkve, cesta koja spaja ulicu Braće Radića i Bostanci, krak
ceste od ulice Braće Radića do Osnove škole, cesta od ulice Matije Gupca prema rijeci Dravi do
zadnjeg gospodarskog subjekta na istoj cesti.
Kunišinci – ulica Braće Radića, ulica sv. Marka, ulica Kralja Zvonimira iza Zvonika, cesta do
ribnjaka Plosna, raskrižje kod Zvonika.
Marijanci – ulica J. Bana Jelačića lijeva strana kod kanala, dio ulice J.J. Strossmayera, detaljno
čišćenje Trga Sv. Petra i Pavla, parkiralište na mjesnom groblju, parkiralište na nogometnom
igralištu, put do prostorija za primanje mlijeka na Trgu sv. Petra i Pavla, cesta uz župnu crkvu
prema ulici J.J. Strossmayera, pješački pristup do novoizgrađene Osnovne škole, službeni kolni
pristup sa parkiralištem novoizgrađene Osnovne škole, rukometno igralište škole.
Marijanski Ivanovci – kroz selo do početka šume.
II
Po potrebi, u slučaju velikih količina snijega, moguće je čišćenje snijega i sa drugih cesta koje nisu
navedene u točki I, a isključivo po nalogu Općinskog načelnika.

III
Uklanjanje snijega sa prometnica će obavljati firma koju Općinski načelnik odabere neposrednom
pogodbom a na temelju ugovora o obavljanju komunalnih poslova za Općinu Marijanci, sa
vlastitom mehanizacijom, a prema dojavi odgovornih osoba Općine Marijanci.
IV
O potrebi izlaska na ulice i uklanjanja snijega Općinski načelnik ili Općinski pročelnik
izvješćuju odgovornu osobu u firmi koja se odabere neposrednom pogodbom, a to je rukovoditelj u
istoj prema važećim zakonskim propisima o sigurnosti cestovnog prometa.
V
Prioriteti će se određivati ovisno o količinama padalina, odnosno ukoliko je intenzitet padalina isti
na čitavom području čišćenje će se obavljati redoslijedom nabrojanim u točki I ovog Programa.
VI
Ovaj se Program odnosi na zimsko održavanje prometnica za zimu 2018./2019. godine, s početkom
primjene od 15.11.2018. pa do 15.03.2019. godine.
VII
Program zimskog održavanja lokalnih cesta na području općine Marijanci će biti objavljen u
Službenom glasniku Općine Marijanci.

KLASA: 363-01/18-01/01
URBROJ: 2115/02-01-18-05
Marijanci, 22. listopad 2018. godine
Dostaviti:
1. MUP RH - V. Policijska postaja D. Miholjac
2. Pravni subjekt odabran za obavljanje poslova čišćenja snijega
3. Evidencija akata
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Na temelju članka 31. Statuta općine Marijanci ("Službeni glasnik" Općine Marijanci br. 01/2018)
Općinsko vijeće Općine Marijanci na svojoj 13. sjednici donosi održanoj 22. listopada 2018. godine
donosi:

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe
Općine Marijanci za razdoblje
19. srpanj – 30. rujan 2018. godine
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće načelnika Općine Marijanci o utrošku sredstava sa Proračunske stavke: Glava
02 – URED NAČELNIKA, Program 1014 – PRORAČUNSKA ZALIHA za razdoblje 01. - 31.
kolovoz 2018. godine (KLASA: 022-01/18-01/01, URBROJ: 2115/02-01-18-20) od 28. rujna 2018.
godine, odnosno Izvješće za razdoblje 01. - 30. rujan 2018. godine (KLASA: 022-01/18-01/01,
URBROJ: 2115/02-01-18-21) od 16. listopada 2018. godine, uz napomenu da u mjesecu srpnju
2018. godine nije bilo isplata sa pozicije PRORAČUNSKA ZALIHA.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku" Općine
Marijanci.
KLASA: 022-01/18-01/01
URBROJ: 2115/02-01-18-22
Marijanci, 22. listopad 2018. godine
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Na temelju članka 31. Statuta općine Marijanci ("Službeni glasnik" Općine Marijanci br. 01/2018)
Općinsko vijeće Općine Marijanci na svojoj 13. sjednici donosi održanoj 22. listopada 2018. godine
donosi:

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj
reviziji Općine Marijanci za 2017. godinu
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Marijanci za 2017. godinu (KLASA:
041-01/18-02/49, URBROJ: 613-16-18-9) od 14. rujna 2018. godine, koje je na temelju odredbi
Zakona o Državnom uredu za reviziju ("Narodne novine" RH broj 80/11) donio Državni ured za
reviziju, Područni ured Osijek.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku" Općine
Marijanci.
KLASA: 470-03/18-01/01
URBROJ: 2115/02-01-18-12
Marijanci, 22. listopad 2018. godine
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