
Z A P I S N I K

Sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci održane 14. prosinca 2018. godine sa 
početkom u 17:00 sati.

Nazočni: Miroslav Bočkinac, Kruno Belošević, Ana Mužar, Josip Dukmenić, Sandra Oršikić-
Stanković, Danko Šargač, Darko Bočkinac, Alen Babić, Katrina Krleža, Anamarija Molnar.

Odsutni: Suzana Šefer.

Ostali prisutni na sjednici: Darko Dorkić – načelnik Općine Marijanci, Tomislav Jelić – 
zamjenik načelnika Općine Marijanci, Ivan Pandurić – pročelnik JUO, Antonia Benčić – 
zapisničar.

Sjednica je započela sa radom u 17:10 sati.

Predsjedavajući Danko Šargač pozdravio je sve nazočne i konstatirao da je na sjednici 
prisutno 10 vijećnika odnosno da postoji kvorum za donošenje odluka. Predlaže Antoniu 
Benčić za zapisničara, te Anu Mužar i Sandru Oršikić-Stanković za ovjerovitelje zapisnika.

Ovakvi prijedlozi usvojeni su jednoglasno

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća (D. Šargač)
2. Izvješće Mandatne komisije o prestanku dužnosti vijećnika Općinskog vijeća 

Općine Marijanci (Mandatna komisija)
3. Imenovanje zamjenika vijećnika Općinskog vijeća Općine Marijanci (Komisija 

za izbor i imenovanje)
4. Donošenje Izmjena i dopuna Odluke Mandatne komisije Općinskog vijeća 

Općine Marijanci (D. Šargač)
5. Usvajanje Proračuna Općine Marijanci za 2019. godinu, te projekcija proračuna 

za 2020. i 2021. godinu (D. Dorkić)
6. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Marijanci za 2019. godinu 

(D. Dorkić)
7. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za 

ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva,
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i koncesije na području Općine 
Marijanci za 2019. godinu (D. Dorkić)

8. Donošenje Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada u prostoru u 2019. godini (D. Dorkić)

9. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 
2019. godinu (D. Dorkić)

10. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 
Općini Marijanci za 2019. godinu (D. Dorkić)

11. Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 
Općini Marijanci za 2019. godinu (D. Dorkić)

12. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi i društvenim djelatnostima za 
Općinu Marijanci za 2019. godinu (D. Dorkić)



13. Donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za Općinu Marijanci za 
2019. godinu (D. Dorkić)

14. Donošenje Programa javnih potreba u sportu za Općinu Marijanci za 2019. 
godinu (D. Dorkić)

15. Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i 
visokoškolskom obrazovanju za Općinu Marijanci za 2019. godinu (D. Dorkić)

16. Donošenje Programa javnih potreba u vatrogastvu za Općinu Marijanci za 2019. 
godinu (D. Dorkić)

17. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Marijanci za
2018. godinu (D. Dorkić)

18. Usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Marijanci u 
2019. godini (D. Dorkić)

19. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih 
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Marijanci za 2019. godinu (D. 
Dorkić)

20. Usvajanje godišnjeg plana davanja koncesija Općine Marijanci za 2019. godinu 
(D. Dorkić)

21. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika 
Općine Marijanci (D. Dorkić)

22. Donošenje Odluke o isplati pomoći za svako novorođeno dijete na području 
Općine Marijanci (D. Dorkić)

23. Usvajanje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske (D. Dorkić)

24. Donošenje Odluke o stjecanju vlasništva nad nekretninom k.č.br. 73/2, k.o. 
Bočkinci (D. Dorkić)

25. Donošenje Odluke o formiranju nerazvrstane ceste u Ulici Matije Gupca u 
Bočkincima (D. Dorkić)

26. Usvajanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 01. listopad – 30.
studeni 2018. godine (D. Dorkić)

27. Vijećnička pitanja i razno

Alen Babić predlaže predsjedavajućem da se redoslijed točaka dnevnog reda izmjeni 
odnosno da se o Proračunu za 2019. godinu glasa na kraju.

Josip Dukmenić napominje kako ovakav prijedlog nema smisla iz razloga što se 
većina točaka dnevnog reda naslanja na proračun odnoso proizlazi iz istog ako se on usvoji.

Predsjedavajući Danko Šargač odbija ovakav prijedlog vijećnika Alena Babića te daje 
na glasanje predloženi Dnevni red koji se usvaja sa 7 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA, te se 
prelazi na rad po redoslijedu.

Ad 1.

S obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik sa 14. sjednice općinskog vijeća Općine 
Marijanci isti je usvojen sa 10 glasova ZA.

Ad 2.

Mandatna komisija odnosno Miroslav Bočkinac u svojstvu člana istog radnog tijela 
podnosi izvješće općinskom vijeću kojim se konstatira da je vijećnici Ani Alšić po sili zakona



prestao mandat uslijed prijave prebivališta na području druge jedinice lokalne samouprave te 
su stvoreni svi preduvjeti za imenovanje njenog zamjenika.

Ad 3.

Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje Kruno Belošević podnosi izvješće ovog 
radnog tijela kojim obaviještava sve nazočne da je na dužnost supila vijećnica Suzana Šefer 
kao zamjena za dosadašnju vijećnicu Anu Alšić, a na pisani prijedlog Hrvatske demokratske 
zajednice, općinske organizacije Marijanci.

S obzirom da vijećnica Suzana Šefer nije prisutna na samoj sjednici vijeća 
predsjedavajući Danko Šargač kostira da je istoj započeo mandat ali će prisegnuti na dužnost 
na prvoj sljedećoj sjednici na kojoj bude prisutna.

Ad 4.

Točku pojašnjava Ivan Pandurić napomenuvši kako je potrebno donijeti izmjenu i 
dopunu Odluke o imenovanju Mandatne komisije iz razloga što je vijećnica u ostavci Ana 
Alšić bila predsjednica ovog radnog tijela te bi bilo dobro odraditi ovaj posao kako bi isto 
tijelo i nadalje moglo normalno funkcionirati.

Nakon glasanja Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Mandatne komisije   
općinskog vijeća Općine Marijanci usvojena je sa 7 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA.

Ad 5.

Darko Dorkić obavještava sve nazočne kako su mu u zakonskom roku pristigla 2 
amandmana na prijedlog proračuna Općine Marijanci za 2019. godinu od strane kluba 
vijećnika HDZ-a i vijećnice HSP-a, kako slijedi:

Amandman 1.

Upisati:
Planirani iznos

2019.
Iznos +/- Novi iznos 2019.

Program: 1003, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA
ZAŠTITA

767.000,00 -50.000,00 717.000,00

Aktivnost: A100101, VATROGASNA ZAJEDNICA
OPĆINE MARIJANCI

250.000,00 -50.000,00 200.000,00

Upisati:
Planirani iznos

2019.
Iznos +/- Novi iznos 2019.

Program: 1019, POMOĆ UMIROVLJENIČKOM
STANDARDU

0,00 +50.000,00 50.000,00

Aktivnost: A101901, PRIGODNI DAROVI
UMIROVLJENICIMA

0,00 +50.000,00 50.000,00

Amandman 2.

Upisati:
Planirani iznos

2019.
Iznos +/- Novi iznos 2019.

Program: 1008, PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOVNO
OBRAZOVANJE

125.000,00 -100.000,00 25.000,00

Aktivnost: A100004, SUFINANCIRANJE
UDŽBENIKA ZA OSNOVNOŠKOLCE

125.000,00 -100.000,00 25.000,00



Upisati:
Planirani iznos

2019.
Iznos +/- Novi iznos 2019.

Program: 1018, PROGRAM ZADRŽAVANJA
MLADIH U RURALNIM SREDINAMA

0,00 +100.000,00 100.000,00

Aktivnost: A101801, POMOĆ MLADIM
OBITELJIMA ZA KUPNJU ILI IZGRADNJU PRVE

NEKRETNINE
0,00 +100.000,00 100.000,00

Ovakve amandmane Darko Dorkić kao predlagatelj proračuna prihvaća te predlaže 
usvajanje Poračuna Općine Marijanci za 2019. godinu sa predmetnim amandamnima kako 
slijedi:

A.   RAČUNA PRIHODA I RASHODA

             O P I S                                         Proračun za          Projekcija za      Projekcija za
                                                                 2019. godinu           2020. godinu       2021. godinu

1. PRIHODI 
      POSLOVANJA                         21.708.000,00         12.197.600,00       13.645.600,00

2. PRIHODI OD PROD.
NEFINANC. IMOV                       586.600,00             260.000,00               70.000,00

3. UKUPNO                                   22.294.600,00        12.457.600,00        13.715.000,00

                 4 .    RASHODI POSLOVANJA           4.554.600,00          4.321.600,00          4.154.600,00

5. RASHODI ZA NABAVU
      NEFINANCIJSKE IMOVINE        17.360.000,00           7.750.000,00         9.190.000,00

6. UKUPNI RASHODI                         21.914.600,00         12.071.600,00       13.344.600,00

7. RAZLIKA + / -                                      380.000,00               386.000,00            371.000,00

B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

O  P  I  S                                                Proračun za      Projekcija za     Projekcija za
                                                                2019. god.           2020. god.          2021.god. 

1. PRIMICI OD FINANCIJ.
      IMOVINE I 
     ZADUŽIVANJA                                         0,00                    0,00                      0,00
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU
      IMOVINU I  OTPLATE
       ZAJMOVA                                     380.000,00         386.000,00           371.000,00
3. NETO FINANCIRANJE               -380.000,00        -386.000,00          -371.000,00

C. VIŠAK / MANJAK PRIHODA                       0,00                    0,00                      0,00



O  P  I  S                                           Proračun za         Projekcija za     Projekcija za
                                                              2019god.              2020 god.           2021  god.

1. UKUPNI PRIHODI
      I PRIMICI                              22.294.600,00        12.457,600,00      13.715.000,00
2. UKUPNI 

RASHODI                              22.294.600,00        12.457.600,00      13.715.000,00

3. VIŠAK/MANJAK                                 0,00                        0,00                      0,00

Danko Šargač nakon izlaganja načelnika Darka Dorkića otvara raspravu:

Alen Babić smatra kako je predloženi proračun prenapuhan i nerealan te je mišljenja 
kako će predložena proračunska sredstva namjenjena udruga biti utrošena netransparentno 
naročito zato jer su u određena radna tijela općinskog vijeća koja se bave ovim poslovima 
imenovani nekompetentni ljudi. Također smatra da se puno novca troši na bespotrebne 
aktivnosti a da se pri tom slabo ili nikako ne ulaže u ravoj Poduzetničke zone Črnkovci.

Josip Dukmenić na konstataciju Alena Babića napominje kako je na prošloj sjednici 
vijeća donešena odluka koja upravo razrađuje i definira model, načine financiranja udruga s 
ciljenm što transparentnijeg trošenja javnog novca. Također, smatra kao su i dosad sva 
proračunska sredstva transferirana udruga bila namjenski utrošena.

Danko Šargač na konstataciju Alena Babića odgovara kako je opoziciji bilo ponuđeno 
imenovati po jednog člana u svakom radnom tijelu općinskog vijeća ali da se opozicija 
izjasnila kako ne želi sudjelovati u tim poslovima.

Josip Dukmenić postavlja pitanje načelniku Darku Dorkiću vezano uz stavku nagrade 
zaposlenicima Općine Marijanci odnosno dali se nužno usvajanjem proračuna one u punom 
iznosu od 7.500,00 kuna po zaposleniku moraju i isplatiti u 2019. godini ili se razmišlja o 
modelu da se isti iznos isplaćuje kroz nekoliko rata te da se razmotri mogćnost isplate 
cjelokupnog iznosa do kraja godine na što mu Darko Dorkić odogovara kako ništa nije 
garantirano usvajanjem predložene stavke nego smatra da ovaj iznos treba isplatiti u tri 
jednaka obroka tijekom godine ali u skladu sa mogućnostima Općine Marijanci.

Miroslav Bočkinac postavlja pitanje načelniku vezano uz planiranu stavku pomoći 
mladima za kupnju, rekonstrukciju i izgradnju prve nekretnine po kojem modelu bi se sve to 
realiziralo na što mu načelnik Darko Dorkić odgovara kako će općinsko vijeće na prvoj idućoj
sjednici ovu temu morati detaljno razraditi i donijeti određene zaključke i modele po kojem će
se sredstva odobravati podnositeljima zahtjeva.

Darko Bočkinac postavlja pitanje načelniku jeli nužno potrebno zapošljavanje 
profesionalnog vatrogasca u DVD Marijanci na što mu načelnik Darko Dorkić odgovara kako 
za isto radno mjesto postoji realna potreba kako bi se cjelokupan sustav protupožarne zaštite 
postavio na razinu operativnosti i funkcionalnosti uslijed eventualnih potreba ali je također 
isto radno mjesto predviđeno kroz projekt dogradnje i rekonstrukcije vatrogasnog doma u 
Marijancima za što je DVD-u Marijanci odobreno cca. 2.800.000,00 kuna bespovratnih 
sredstava iz EU fondova.



Kako se više nitko nije javio za raspravu predsjedavajući Danko Šargač na usvajanje je
prvo dao pristigle i prihvaćene amandmane na proračun za 2019. godinu te je nakon glasanja 
1. amandman usvojen sa 10 glasova ZA dok je 2. amandman usvojen sa 9 glasova ZA i 1 
PROTIV.

Nakon usvajanja predloženih amandmana uslijedilo je glasanje za usvajanje proračuna
Općine Marijanci za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu te je isti usvojen sa 7 
glasova ZA, 1 PROTIV i 2 SUZDRŽANA.

Ad 6.

Kako se nitko nije javio za raspravu Odlluka o izvršavanju Proačuna Općine Marijanci
za 2019. godinu usvojena je sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA.

Ad 7.

Kako se nitko nije javio za raspravu Programa korištenja sredstava ostvarenih od 
zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog 
poziva, poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i koncesije na području Općine Marijanci 
za 2019. godinu usvojen je sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA.

Ad 8.

Kako se nitko nije javio za raspravu Program utroška naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2019. godini usvojen je sa 8 glasova ZA i 2 
SUZDRŽANA.

Ad 9.

Kako se nitko nije javio za raspravu Program utroška sredstava ostvarenih od šumskog
doprinosa za 2019. godinu usvojen je sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA.

S obziro da je Darko Bočkinac bez najave privremeno napustio vijećnicu 
predsjedavajući Danko Šargač konstatira da je na sjednici prisutno 9 vijećnika te nastavlja sa 
radom po dnevnom redu.

Ad 10.

Kako se nitko nije javio za raspravu Program gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u Općini Marijanci za 2019. godinu usvojen je sa 9 glasova ZA.

Ad 11.

Kako se nitko nije javio za raspravu Program održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Općini Marijanci za 2019. godinu usvojen je sa 9 glasova ZA.

Ad 12.

Kako se nitko nije javio za raspravu Program javnih potreba u kulturi i društvenim 
djelatnostima za Općinu Marijanci za 2019. godinu  usvojen je sa 9 glasova ZA.



S obzirom da se vijećnik Darko Bočkinac vratio na svoje mjesto u vijećnici sjednica je
nastavljena uz konstataciju predsjedavajućeg Danka Šargača da je na istoj prisutno 10 
vijećnika.

Ad 13.

Kako se nitko nije javio za raspravu Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 
Općinu Marijanci za 2019. godinu usvojen je sa 10 glasova ZA.

Ad 14.

Kako se nitko nije javio za raspravu Programa javnih potreba u sportu za Općinu 
Marijanci za 2019. godinu usvojen je sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA.

Ad 15.

Kako se nitko nije javio za raspravu Program javnih potreba u predškolskom odgoju, 
školstvu i visokoškolskom obrazovanju za Općinu Marijanci za 2019. godinu usvojen je sa 9 
glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.

Ad 16.

Alen Babić smara da sredstva koja su programom predviđena za DVD Črnkovci nisu 
dovoljna i da ih treba povećati na što mu Josip Dukmenić replicira kako DVD Črnkovci nije 
član Vatrogasne zajednice Općine Marijanci te iz tog razloga ne participira u podjeli znatno 
većih sredstava namjenjnih Vatrogasnoj zajednici te ovim putem poziva ovo društvo da se 
pridruži VZOM što bi bio i logičan potez.

Darko Dorkić slaže se sa replikom Josipa Dukmenića te također poziva DVD 
Črnkovce da se pridruže VZOM čime bi riješili pitanje financiranja svoga rada.

Nakon glasanja Program javnih potreba u vatrogastvu za Općinu Marijanci za 2019. 
godinu usvojen je sa 7 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA.

Ad 17.

Darko Dorkić ukratko pojašnjava ovu točku te je nakon glasanja Analize stanja 
sustava civilne zaštite na području Općine Marijanci za 2018. godinu usvojena sa 8 glasova 
ZA i 2 SUZDRŽANA.

Ad 18.

Darko Dorkić ukratko pojašnjava ovu točku te je nakon glasanja Plan razvoja sustava 
civilne zaštite na području Općine Marijanci za 2019. godinu usvojen sa 8 glasova ZA i 2 
SUZDRŽANA.

Ad 19.

Darko Dorkić pojašnjava da je ovaj prijedlog identičan odluci od prošle godine te se tu
ništa nije mijenjalo stoga je nakon glasanja  Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito 



financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Marijanci za 2019. 
godinu usvojena sa 7 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA.

Ad 20.

Darko Dorkić pojašnjava kako je potrebno donijeti predmetni plan u formi u kojoj je 
dostavljan na uvid svim vijećnicima iz razloga vjerojatnog nastupanja raskida ugovora sa 
dosadašnjim koncesionarem EKO – FLOR PLUS d.o.o. zbog odbjanja izdavanja suglasnosti 
za povećanje cijena usluge. Iz tog razloga moglo bi doći do nove nabave koju je ovim planom
potrebno predvijeti.

Nakon glasanja Godišnji plan davanja koncesija Općine Marijanci za 2019. godinu 
usvojen je sa 8 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.

Ad 21.

Darko Dorkić napominje kako bi se predmetnom odlukom korigirali koeficijenti 
zaposlenika uprave Općine Marijanci sukladno stručnoj spremi, odgovornostima za poslove i 
ostalim karakteristikama, ali isto tako i zbog plana novog zapošljavanja u JUO Općine 
Marijanci te vlastitom komunalnom pogonu, te iz razloga povećanja minimalne plaće na 
državnoj razini.

Darko Bočkinac smatra da u slučaju zapošljavanja komunalog i poljoprivrednog 
redara ta osoba ne bi mogla ažurno i obavljati svoje poslove zbog velikog prostora kojeg bit 
trebalo nadzirati.

Nakon glasanja Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika 
usvojena je sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA

Po donošenju predmetne odluke predsjedavajući Danko Šargač upoznaj sve nazočne 
sa pristiglim dopisom službenika JUO Općine Marijanci Tomislava Pandurića kojim dotični 
traži da mu se nakon donošenja odluke pojasni zašto njemu nije korigiran koeficijent odnosno
zašto mu se isti nije povećao kao i svima ostalima.

Alen Babić smatra da je navedenom službeniku učinjena nepravda te predlaže 
korekciju odlulke na prvoj idućoj sjednici općinskog vijeća.

Josip Dukmenić smatra da se načelnik Darko Dorkić o ovoj temi treba očitovati vijeću 
da se ovo raspravi na idućoj sjednici vijeća.

Ad 22.

Nakon obrazlaganja prijedloga odluke od strane predlagatelja Darka Dorkića, vijećnik 
Darko Bočkinac pozdravlja ovakvu odluku ali predlaže da se iznos od 3.000,00 kuna za drugo
dijete primjeni i na prvo dijete u obitelji.

Kruno Belošević podržava ovakav prijedlog Darka Bočkinca konstatiravši da to nije 
prevelika razlika u povećanju naknade



Danko Šargač daje na glasanje modificiranu Odluku isplati pomoć za svako 
novorođeno dijete na podurčju Općine Marijanci sukladno prijedlogu Darka Bočkinca te je 
ista usvojena sa 10 glasova ZA.

Alen Babić u ime kluba vijećnika HNS-a traži kratku stanku što predsjedavajući 
Danko Šargač odobrava i objavljuje stanku od 3 minute.

Nakon stanke sjednica je nastavljena prema predviđenom dnevnom redu.

Ad 23.

Darko Dorkić pojašnjava kako je sukladno naputku Ministarstva poljoprivrede zbog 
određenih proceduralnih grešaka ponovljena procedura donošenja Programa raspolganja 
poljoprivrednim zemljištem, a iz razloga jer su se u prvotnoj verziji programa našle određene 
katastarske čestice koje svojim dijelom ulaze u građevinska područja naselja te kao takve 
nemogu ući u sam program dok se parcelacijom ne izdvoje predmetni dijelovi.

Nakon glasanja Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
Republike Hrvatske usvojen je sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA.

Ad 24. 

Darko Dorkić obrazlaže točku te pritom informira kako je donošenje ove odluke 
nastavak procedure kojoj se nastoje riještiti imovinsko-pravni odnosi nad predmetnim 
športskim objektom u Bočkincima. Sudski vještak izvršio je procjenu vrijednosti zemljišta i 
ista odgovara zahtjevima vlasnika čestice koji je pristao prodati istu po utvrđenoj cijeni.

Alen Babić postavlja pitanje dali je NK Bočkinci uputio bilo kakvu pisanu namjeru za 
otkup predmetnog zemljišta kako bi u konačnici postao i vlasnik objekta na što mu načelnik 
Darko Dorkić negativno odgovara uz pojašnjenje kako to nema niti smisla jer nogometni klub
nije u stanju samostalno održavati ovaj objekt bez pomoći Općine Marijanci.

Nakon glasanja Odluka o stjecanju vlasništva nad nekretninom k.č.br. 73/2, k.o. 
Bočkinci usvojena je sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA.

Ad 25.

Darko Dorkić obrazlaže napominjući da će se predmetnom odlukom formirati 
nastavak ulice M. Gupca koji će omogućiti pristup privatnim parcelama te samom objektu NK
Bočkinci.

Nakon glasanja Odluka o formiranju nerzavrstane ceste u Ulici Matije Gupca u 
Bočkincima usvojena je sa 10 glasova ZA.

Ad 26.

Izvješće je svim vijećnicima dostavljeno u materijalima te je nakon glasanja isto 
usvojeno sa 10 glasova ZA.



Ad 27.

Pod ovom točkom nitko se nije javio za riječ pa je stoga predsjednik vijeća Danko 
Šargač zaključio 15. sjednicu općinskog vijeća u 19,45 sati, te pozvao sve nazočne na 
Božićno – Novogodišnji domjenak u društvenom domu u Marijancima

Zapisničar: Ovjerovitelji zapisnika:
Antonia Benčić __________________                    

  1. Ana Mužar             

2. Sandra Oršikić - Stanković             


