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PREDGOVOR

Izazovi  modernog doba obilježeni  članstvom Republike  Hrvatske  u Europskoj  uniji  postavljaju
potrebu za ubrzani razvoj ruralnih krajeva u Republici Hrvatskoj, pa tako i za Općinu Marijanci.
Nužno je definirati jasnu viziju i ciljeve prema kojiima se krećemo, te iz tog razloga predstavljam
ovaj provedbeni program kao temeljni dokument prema kojem će se ostvarivati projektni zadaci
koji  svoju  logičku  podlogu  nalaze  u  istinskim  potrebama  stanovnika.  Javna,  gospodarska  i
društvena infrastruktura trebaju se nadograđivati u skladu sa stvarnim potrebama lokalne zajednice,
istovremeno omogučavajući stvaranje uvjeta za bolju životnu egzistenciju naših stanovnika. Ovim
dokumentom slažemo svoju prioritetnu bazu I prvenstveno se usmjeravamo na planirane natječaje
unutar  fondova  Europske  unije.  Svijestan  sam  raznovrsnih  potencijala  naše  općine,  kako  u
gospodarskom, tako i u društvenom segmentu, no samo sa jasnom vizijom moguće je pokrenuti
pozitivnu tranziciju naše male lokalne zajednice.
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1. UVOD

Samoupravni djelokrug i najvažnije javne politike za čiju je pripremu i provedbu nadležna Općina
Marijanci uokvireni su u odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi a očituju se kako slijedi:

• uređenje naselja i stanovanja,
• prostorno i urbanističko planiranje,
• komunalno gospodarstvo,
• briga o djeci,
• socijalna skrb,
• primarna zdravstvena zaštita,
• predškolsko odgoj i obrazovanje,
• kultura i sport,
• zaštita i unapređenje prirodnog okoliša,
• protupožarna i civilna zaštita,
• promet na svome području.

Vizija Općine Marijanci u mandatnom razdoblju 2021. - 2025.:

Općina Marijanci – ugodno mjesto za život i razvoj svakog pojedinca i zajednice, te ujedno i
dinamičan sustav otvoren za nove ideje i daljnji napredak.

Misija   Općine Marijanci u mandatnom razdoblju 2021. - 2025.:  

Nizom  aktivnosti  društvenog  i  gospodarskog  karaktera  učiniti  Općinu  Marijanci
prosperitetnim okruženjem koje će svoji stanovnicima omogućiti život u skladu i povezanosti,
pritom  maksimalno  ispunjavajući  njihove  potrebe  unutar  mogućnosti  u  propisanom
samoupravnom djelokrugu Općine Marijanci.

Planirana organizacijska struktura upravnih tijela za postizanje zadanih ciljeva u mandatnom 
razdoblju:
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2. POPIS PRIORITETA DJELOVANJA U PODRUČJU NADLEŽNOSTI
SAMOUPRAVNE JEDINICE S OBRAZLOŽENJEM NJIHOVA ODABIRA

PRIORITET 1 – Komunalna infrastruktura
- izgradnjom komunalne infrastrukture u svim naseljima Općine Marijanci doprinijeti ujednačenom
razvoju i podizanju komunalnog standarda cijele lokalne zajednice.

PRIORITET 2 – Društvena infrastruktura
- ulaganjem u javne objekte društvenog karaktera omogućiti svim stanovnicima Općine Marijanci
društvenu uključenost te bavljenje različitim aktivnostima od društvenog značaja.

PRIORITET 3 – Zaštita okoliša
-  unaprijediti  sustav  učinkovitog  gospodarenja  otpadom  te  stvoriti  preduvjete  za  povećanje
proizvodnje energije iz obnovljivih izvora.

PRIORITET 4 – Sustav vodoopskrbe i odvodnje
- u svim naseljima omogućiti korištenje sustava vodoopskrbe i odvodnje.

PRIORITET 5 – Razvoj poljoprivrede i gospodarstva
- stvaranje preduvjeta za razvoj konkuretnog gospodarstva i poljoprivrede te poticanje stanovništva
na bavljenje gospodarskim aktivnostima.

PRIORITET 6 – Zaštita od požara i civilna zaštita
-  podizanje  razine  otpornosti  sustava  na  različite  ugroze  uzrokovane  prirodnim  ili  ljudskim
faktorom.

PRIORITET 7 – Otvaranje komunalnog poduzeća
- ustrojem učinkovite komunalne službe podići razinu komunalne usluge cijele lokalne zajednice.

PRIORITET 8 – Zaštita kućanstva od zarazih bolesti
-  nizom aktivnosti  ostvariti  provedbu Programa mjera  zaštite  pučanstva  od  zaraznih  bolesti  na
području Općine Marijanci.

PRIORITET 9 – Predškolski odgoj
-  ulaganjem  u  razvoj  cjelokupnog  sustava  predškolskog  odgoja  povećati  razinu  skrbi  o  djeci
predškolskog uzrasta.

PRIORITET 10 – Demografske mjere
- nizom aktivnosti zaustaviti daljnju depopulaciju Općine Marijanci te potaći demografsku obnovu.

PRIORITET 11 – Socijalna skrb
-  ciljane  intervencije  u  sam  sustav  koje  idu  u  smijeru  konkretne  pomoći  pojedinicima  ili
zajednicama sa ispodprosječnim mjesečnim primanjima.

PRIORITET 12 – Sport i rekreacija
-  ulaganjem  u  sport  potaći  stanovništvo  na  bavljenje  različitim  sportskim  i  rekreativnim
aktivnostima s ciljem aktivnije i zdravije lokalne zajednice.

PRIORITET 13 – Kultura i društvene djelatnosti
- poticanje uključivanj stanovništva u društvne i kulturne aktivnosti.
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PRIORITET 14 – Upravljanje imovinom
- ulaganje u održavanje svih oblika javne imovine te učinkovito korištenje  upravljenaje istom.

3. POPIS MJERA ZA PROVEDBU ODABRANIH POSEBNIH CILJEVA
S KLJUČNIM AKTIVNOSTIMA I PRIPADAJUĆIM

POKAZATELJEM REZULTATA

PRIORITET 1 – Komunalna infrastruktura
Mjera 1. - Razvoj komunalne infrastrukture
Svrha mjere: Podizanje razine kvalitete života lokalnog stanovništva izgradnjom i integriranjem
sustava komunalne infrastrukture na cijelom području Općine Marijanci.
Rok provedbe mjere: 31. prosinac 2025. godine
Ključne aktivnosti sa rokovima provedbe:

• dogradnja komunalnog pogona – prosinac 2024.
• izgradnja autobusnih stajališta u Kunišincima – prosinac 2022.
• uređenje i održavanje groblja – kontinuirano, prosinac 2025.
• izgradnja pješačkih staza – prosinac 2025.
• održavanje javnih površina i poljskih putova – kontinuirano, prosinac 2025.
• održavanje javne rasvjete – kontinuirano, prosinac 2025.
• održavanje nerazvrstanih cesta – kontinuirano, prosinac 2025.
• obnova i podizanje dugogodišnjih nasada (drvoreda u naseljima) – prosinac 2024.
• izgradnja javne rasvjete u svim nasljima – prosinac 2025.

Pokazatelji rezultata: na kraju mandatnog razdoblja održava se više od 30.000 m2 javnih i zelenih
površina, te je izgrađeno više od 25 km nove komunalne infrastrukture.

PRIORITET 2 – Društvena infrastruktura
Mjera 2. - Unapređenje društvene infrastrukture
Svrha mjere: Podizanje razine kvalitete života lokalnog stanovništva izgradnjom i opremanjem 
objekata društvene infrastrukture.
Rok provedbe mjere: 31. prosinac 2025. godine
Ključe aktivnosti sa rokovima provedbe:

• rekonstrukcija društvenog doma u Marijancima – prosinac 2024.
• rekonstrukcija društvenog doma u Bočkincima – prosinac 2025.
• rekonstrukcija poslovnog objekta u Marijancima – prosinac 2022.
• opremanje društvenog doma u Črnkovcima – prosinac 2022.
• rekonstrukcija i opremanje društvenog doma u Čamagajevcima – prosinac 2024.
• rekonstrukcija i opremanje društvenog doma u Kunišincima – prosinac 2025. 

Pokazatelji rezultata: 6 rekonstruiranih i opremljenih objekata na kraju mandatnog razdoblja.

PRIORITET 3 – Zaštita okoliša
Mjera 3. - Unapređenje zaštite okoliša i prirode
Svha mjere: Očuvanje i unapređenje kvalitete okolišta te povećanje razine otpornosti na klimatske
promjene.
Rok provedbe mjere: 31. prosina 2025. godine
Ključne aktivnosti sa rokovima provedbe:

• učinkovito gospodarenje otpadom – kontinuirano, prosinac 2025.
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Pokazatelji  rezultata:  42  tone  prikupljenog  reciklabilnog  otpada  u  zadnjoj  godini  mandatnog
razdoblja, stvoreni preduvjeti za izgradnju sunačane elektrane snage 8 megavata.

PRIORITET 4 – Sustav vodoopskrbe i odvodnje
Mjera 4. - Razvoj vodne komunalne infrastrukture
Svrha mjere: Učinkovito upravljanje vodoopskrbom i odvodnjom.
Rok provedbe mjere: 31. prosinac 2025. godine
Ključne aktivnosti sa rokovima provedbe:

• izgradnja  kanalizacijskog  sustava  u  naseljima  Črnkovci,  Bočkincim  i  Čamagajevci  –
prosinac 2025.

Pokazatelji rezultata: više od 500 kućanstava priključenih na sustava vodoopskrbe i odvodnje na
kraju mandatnog razdoblja.

PRIORITET 5 – Razvoj poljoprivrede i gospodarstva
Mjera 5. - Ulaganja u razvoj gospodarstva i poljoprivrede
Svrha mjere: Stvaranje preduvjeta za razvoj konkuretnog gospodarstva i poljoprivrede.
Rok provedbe mjere: 31. prosinac 2025. godine
Ključne aktivnosti sa rokovima provedbe:

• izgradnja infrastrukture u poduzetničkim zonama Črnkovci i Marijanci – prosinac 2025.
• sufinanciranje aktivnosti u poljoprivredi – kontinuirano, prosinac 2025.

Pokazatelji rezultata: 15 novih gospodarskih subjekata i OPG-ova na kraju mandatnog razdoblja.

PRIORITET 6 – Zaštita od požara i civilna zaštita
Mjera 6. - Unapređenje sustava zaštite i spašavanja
Svrha mjere: Podizanje razine spremnosti sustava na odgovor prijetnjama koje uzrokuju prirodne
nepogode ali i ljudski faktor.
Rok provedbe mjere: 31. prosinac 2025. godine
Ključne aktivnosti sa rokovima provedbe:

• sufinanciranje rada Gorske službe spašavanja – kontinuirano, prosinac 2025.
• sufinanciranje rada Vatrogasne zajednice Općine Marijanci – kontinuirano, prosinac 2025.
• opremanje i obuka postrojbe CZ opće namjene – prosinac 2023.

Pokazatelji rezultata:  godišnja izdvajanja za sustav zaštite i spašavanja veća od 118,00 kuna po
stanovniku općine.

PRIORITET 7 – Otvaranje komunalnog poduzeća
Mjera 7. - Podizanje razine komunalnog standarda
Svrha  mjere:  Podizanje  razine  učinkovitosti  javne  uprave  u  pružanju  komunalnih  usluga
stanovništvu na području općine te podizanje komunalnog standarda.
Rok provedbe mjere: 31. prosinac 2025. godine
Ključne aktivnosti sa rokovima provedbe:

• otvaranje komunalnog pogona – prosinac 2022.
Pokazatelji  rezultata:  na kraju mandatnog razdoblja novoosnovano komunalno poduzeće broji  8
zaposlenih.

PRIORITET 8 – Zaštita kućanstva od zarazih bolesti
Mjera 8. - Provedba programa zaštite stanovništva od zaraznih bolesti
Svrha mjere: Podizanje razine zaštite zdravlja lokalnog stanovništva.
Rok provedbe mjere: 31. prosinac 2025. godine
Ključne aktivnosti sa rokovima provedbe:

• deratizacija, dezinsekcija i ostale usluge – kontinuirano, prosinac 2025.
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Pokazatelji rezultata: rashodi za ulaganja u navedenu mjeru na kraju mandatnog razdoblja veći od
145,00 kuna po stanovniku općine.

PRIORITET 9 – Predškolski odgoj
Mjera 9. - Ulaganje u sustav predškolskog odgoja
Svrha mjere: Podizanje kvalitete usluge predškolskog odgoja i obrazovanja.
Rok provedbe mjere: 31. prosinac 2025. godine
Ključne aktivnosti sa rokovima provedbe:

• projektiranje dječjeg vrtića u Črnkovcima – prosinac 2025.
• izdvajanja za različite materijalne troškove i usluge – kontinuirano, prosinac 2025.
• sufinanciranje rada dječjeg vrtića – kontinuirano, prosinac 2025.

Pokazatelji rezultata: u zadnjoj godini mandatnog razdoblja upisano više od 50 djece u dječje vrtiće.

PRIORITET 10 – Demografske mjere
Mjera 10. - Demografska obnova Općine Marijanci
Svrha mjere: Poticanje demografske obnove rastom nataliteta i zadržavanjem mladog stanovništva
na području općine.
Rok provedbe mjere: 31. prosinac 2025. godine
Ključne aktivnosti sa rokovima provedbe:

• pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji – kontinuirano, prosinac 2025.
• naknada za novorođenčad – kontinuirano, prosinac 2025.
• pomoć studentima – kontinuirano, prosinac 2025.
• sufinanciranje prehrane učenika osnovnih škola – kontinuirano, prosinac 2025.
• nabava udženika učenicima osnovnih škola – kontinuirano, prosinac 2025.
• sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola – kontinuirano, prosinac 2025.
• sufinanciranje smještaja u srednjoškolskim domovima – kontinuirano, prosinac 2025.

Pokazatelji rezultata: u zadnjoj godini mandatnog razdoblja ostvarena su izdvajanja za demografske
mjere u iznosu većem od 259,00 kuna po stanovniku općine.

PRIORITET 11 – Socijalna skrb
Mjera 11. - Unapređenje sustava socijalnih pomoći ciljanim skupinama
Svrha mjere: Izravna pomoć socijalno ugroženom stanovništvu i pojedincima slabijeg imovinskog
stanja.
Rok provedbe mjere: 31. prosinac 2025. godine
Ključne aktivnosti sa rokovima provedbe:

• prigodni  darovi  umirovljenicima  i  ostalim  ciljanim skupinama  –  kontinuirano,  prosinac
2025.

• sufinanciranje troškova stanovanja – kontinuirano, prosinac 2025.
Pokazatelji rezultata: u zadnjoj godini mandatnog razdoblja ostvarena su izdvajanja za socijalnu
skrb u iznosu većem od 62,00 kune po stanovniku općine.

PRIORITET 12 – Sport i rekreacija
Mjera 12. - Unapređenje sporta i sportske infrastrukture
Svrha mjere: Ulaganjem u sport i sportsku infrastrukturu stvoriti preduvjete za aktivnu i zdraviju
lokalnu zajednicu.
Rok provedbe mjere: 31. prosinac 2025. godine
Ključne aktivnosti sa rokovima provedbe:

• rekonstrrukcija i izgradnja sportskog igrališta u Bočkincima – prosinac 2024.
• rekonstrrukcija i izgradnja sportskog igrališta u Kunišincima – prosinac 2023.
• rekonstrrukcija i izgradnja sportskog igrališta u Čamagajevcima – prosinac 2023.
• izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske zone “Plosna” Kunišinci – prosinac 2025.
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• ulaganja u održavanje sportsko – rekreacijskih objekata – kontinuirano, prosinac 2025.
• rekonstrukcija i obnova prostorija NK “Mladosti” Črnkovci – prosinac 2024.
• rekonstrukcija i dogradnja sportsko-rekreacijskog centra Marijanci – prosinac 2025.
• opremanje i održavanje dječjih igrališta – kontinuirano, prosinac 2025.
• sufinanciranje rada sportskih udruga – kontinuirano, prosinac 2025.

Pokazatelji  rezultata:  u  zadnjoj  godini  mandatnog  razdoblja  ostvarena  su  izdvajanja  za  sport  u
iznosu  većem  od  144,00  kune  po  stanovniku  općine,  izgrađeno  više  od  13.000  m2  sportske
infrastrukture.

PRIORITET 13 – Kultura i društvene djelatnosti
Mjera 13. - Unapređenje kulture i društvenih djelatnosti
Svrha mjere: Podizanje razine kulturne osvještenosti i društvene uključenosti lokalnog stanovništva.
Rok prvedbe mjere: 31. prosinac 2025. godine
Ključne aktivnosti sa rokovima provedbe:

• sufinanciranje udruga iz kulture i društvenih djelatnosti – kontinuirano, prosinac 2025.
Pokazatelji rezultata: rashodi za kulturu i društvene djelatnosti dosegli su iznos veći od 68,00 kuna
po stanovniku u zadnjoj godini mandatnog razdoblja.

PRIORITET 14 – Upravljanje imovinom
Mjera 14. - Ulaganje u održavanje svih oblika javne imovine
Svrha  mjere:  Podizanje  funkcionalnosti  javne  imovine  radi  efikasnijeg  korištenja  i  lakšeg
upravljanja istom.
Rok provedbe mjere: 31. prosinac 2025. godine
Ključne aktivnosti sa rokovima provedbe:

• održavanje zgrada i redovno korištenje – kontinuirano, prosinac 2025.
• ulaganja u materijalne rashode i usluge u funkciji održavnja javne imovine – kontinuirano,

prosinac 2025.
Pokazatelji rezultata: rashodi po stanovniku općine u zadnjoj godini mandata veći od 97,00 kuna.

4. INDIKATIVNI FINANCIJSKI OKVIR ZA PROVEDBU MJERA,
AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Indikativni financijski okvir za provedbu mjera i aktivnosti koje imaju za cilju realizaciju projekata 
naveden je detaljno u Prilogu 1, u elektronskom obliku.
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5. OKVIR ZA PRAĆENJE I IZVJEŠTAVNJE

Sustav praćenja i izvještavanja jesu li dostupni resursi za realizaciju mjera optimalno iskorišteni,
potvrđuje do koje mjere su ciljevi određenih mjera ostvareni,  postoji  li  potreba za korekcijama
mjera te osigurava učinkovitu provedbu i upravljanje.

Praćenje  i  izvještavanje  o  provedbi  ovog programa odvijat  će  se  kontinuirano  tijekom čitavog
razdoblja na koji se isti odnosi. Jednom godišnje, načelnik Općine Marijanci podnosit će izvješće o
napretku  u  provedbi  ovog  programa  zainteresiranoj  javnosti.  Izvješće  o  napretku  sadržavat  će
informacije  o  provedenim  aktivnostima  u  sklopu  provedbenih  mjera,  podatke  o  nositeljima
provedbe, utrošenim u odnosu na planirana financijska sredstva uključujući informacije o njihovim
izvorima te ostvarenim i/ili očekivanim rezultatima provedbe mjera.

U okviru sustava praćenja provedbe programa glavnu ulogu imat će svi službenici Općine Marijanci
koji  će aktivno sudjelovati  u prikupljanju informacija  od provoditelja  projekata  i  ostalih  aktera
lokalnog  razvoja  do  će  općinski  načelnik  biti  zadužen  za  izvještavanje  Općinskog  vijeća  o
uspješnosti provedbe programa.

KLASA: 022-01/21-01/01
URBROJ: 2115/02-02-21-17
Marijanci, 17. prosinac 2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
DARKO DORKIĆ v.r.
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PRILOG 1 – TABLIČNI PREGLED PROVEDBENOG PROGRAMA SA FINANCIJSKIM
POKAZATELJIMA
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