
ZAPISNIK

Sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci održane 22. listopada 2019. godine s početkom 
u 18:00 sati.

Nazočni: Danko Šargač, Miroslav Bočkinac, Ana Mužar, Darko Bočkinac, Katarina Krleža, 
Anamarija Molnar, Kruno Belošević, Suzana Šefer, Josip Dukmenić, Alen Babić

Odsutni: Sandra Oršikić- Stanković 

Ostali prisutni na sjednici: Darko Dorkić- načelnik Općine Marijanci, Tomislav Jelić- zamjenik 
načelnika Općine Marijanci, Ivan Pandurić- Pročelnik JUO, Predstavnici medija (novinari 
Hrvatskog radia Valpovštine, Radia Donji Miholjac i Glasa Slavonije), te Ana Prevolšek- zapisničar.

Sjednica je započela s radom u 18:05 sati.

Predsjedavajući Danko Šargač je pozdravio sve nazočne i konstatirao da je na sjednici prisutno 10
vijećnika, odnosno da postoji kvorum za donošenje odluka.
Predlaže Anu Prevolšek za zapisničarku, te Anu Mužar i Suzanu Šefer za ovjerovitelje zapisnika.
Isti prijedlog je usvojen jednoglasno.

Predsjednik započinje s čitanjem Dnevnog reda kako slijedi:

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća (D. Šargač)
2. Usvajanje Izvješća o polugodišnjem obračunu Proračuna Općine Marijanci za 

razdoblje 01.01. - 30.06.2019. (D. Dorkić)
3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju 

nerazvrstane ceste u ulici Nikole Tesle u Črnkovcima (D. Dorkić)
4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju 

nerazvrstane ceste u ulici Matije Gupca u Bočkincima (D. Dorkić)
5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju športsko-

rekreacijskog centra Marijanci (D. Dorkić)
6. Donošenje Odluke o sklapanju Dodatka IV. Sporazuma o raskidu ugovora o koncesiji 

za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog 
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Marijanci (D. 
Dorkić)

7. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, 
odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 
otpada sa područja Općine Marijanci (D. Dorkić)

8. Donošenje Odluke o sklapanju Dodatka Ugovora o privremenom davanju na 
korištenje stambenog prostora u vlasništvu Općine Marijanci bez naknade (I. 
Pandurić)

9. Donošenje Odluke o namjeni nekretnine k.č.br. 21/1 – Lokal 2, k.o. Marijanci (I. 
Pandurić)

10. Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova pregleda svinjskog mesa na trihinelu te
financiranju troškova odvoza animalnog otpada (D. Dorkić)

11. Donošenje Odluke o zaduživanju Općine Marijanci (D. Dorkić)
12. Donošenje Programa zimskog održavanja lokalnih prometnica na području Općine 

Marijanci (I. Pandurić)
13. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja športskim terenima (I. 

Pandurić)



14. Usvajanje polugodišnjeg izvješća o radu načelnika Općine Marijanci za razdoblje 
01.01. - 30.06.2019. godine (D. Dorkić)

15. Usvajanje izvješća načelnika Općine Marijanci o korištenju proračunske zalihe za 
razdoblje 01.07.-30.09.2019. godine (D. Dorkić)

16. Vijećnička pitanja i razno

Predsjednik otvara raspravu za predloženi Dnevni red. 
Na raspravu se javlja vijećnik Alen Babić koji ima prijedlog za nadopunom Dnevnog reda, naime
isti želi da se uvrsti točka pod kojom će se raspravljati o zahtjevu Udruge mještana iz Črnkovaca, a
u svezi dječjeg vrtića u Črnkovcima. 
- Potpredsjednik Josip Dukmenić postavlja pitanje da li postoji netko tko će izložiti  predloženu
točku, a vijećnik Babić odgovara kako će on izvjestit pod tom točkom.
-Načelnik se uključuje s pitanjem zašto isti prijedlog nije podnesen pravovremeno i zašto nije u
materijalima, kako bi svi vijećnici bili pravovremeno obavješteni o čemu se radi, te da bi se moglo
o istom raspravljati, predlaže da predsjednik isti prijedlog da na glasanje, ali napominje kako se
slijedeća sjednica priprema za nekoliko tjedana,  te da ukoliko nije hitno da isti  prijedlog može
podnijeti za slijedeću sjednicu kako bi vijećnici dobili na vrijeme materijale koji su potrebni za
raspravu pod tom točkom.
- Alen Babić govori kako je zahtjev zaprimio jučer te nije bio u mogućnosti pravovremeno podnijeti
prijedlog te odustaje od prijedloga za nadopunom predloženog Dnevnog reda, uz napomenu da će
isti predložiti za slijedeću sjednicu.
-  Pročelnik JUO Ivan Pandurić napominje kako je u točki 15.  Dnevnog reda uočio gramatičku
pogrešku  te  ista  treba  glasiti:  15.  Usvajanje  izvješća  načelnika  Općine  Marijanci  o  korištenju
proračunske zalihe za razdoblje od 01.01- 30.06.2019. godine. Budući da više nije bilo primjedbi i
prijedloga za predloženi Dnevni red, Predsjednik poziva na glasanje za predloženi Dnevni red uz
predloženu izmjenu 15. točke. Isti se usvaja sa 10 glasova ZA, odnosno jednoglasno.

Ad. 1

Budući da nije bilo primjedbi na Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci, isti je
usvojen sa 10 glasova ZA, odnosno jednoglasno.

Ad. 2

Načelnik iznosi sve navedeno za predmetnu točku, te ističe kako prihodi nastaju prema očekivanom
planu, što dokazuje kako je proračun realan i kako se sve odvija prema planiranom tijeku. Ostvareni
prihodi poslovanja iznose 4.772.239,00 kn i veći su u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili
2.871.343,00 kn, pojašnjava kako se povećanje bilježi zbog velikog povećanja prihoda od šumske
rente, te kod prihoda od poreza i prireza pri čemu najvećim djelom doprinose prihodi od fiskalnog
poravnanja. Što se tiče rashoda 2018. godine, oni su iznosili 1.714.314,00 kn što je za 38 % više u
odnosu na prošlu godinu. Razlike su evidentne skoro na svim pozicijama materijalnih rashoda što je
i logično s obzirom da su proračunski prihodi namijenjeni javnoj potrošnji. Također ističe kako je u
promatranom razdoblju Općina Marijanci znatno smanjila dospjele obveze . 
Nakon  izlaganja  načelnika,  Predsjednik  otvara  raspravu,  s  pitanjem  se  javlja  potpredsjednik
Dukmenić kojeg zanima iz kojeg razloga je toliki nesrazmjer u iznosima ove u odnosu na prošlu
godinu, a konkretno misleći na potraživanja za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda
koja su 2018. godine iznosila 395.409,22 kuna , a sada  1.104.267,10 kuna. Načelnik Dorkić mu
objašnjava kako je ove godine zaduživanje za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda išlo



odjednom na početku godinu s novim rješenjima i sve 4 uplatnice  ,dok je prošle godine zaduženje
išlo po kvartalu.
Budući da se više nitko nije javio za raspravu, Predsjednik je pozvao na glasanje. Konstatira da se
Izvješće o polugodišnjem obračunu Proračuna Općine Marijanci za razdoblje od 01.01.-30.06.2019.
godine usvaja sa 8 glasova ZA, 1 PROTIV, 1 SUZDRŽAN

Ad.3

Načelnik objašnjava motiv prijedloga donošenja ove odluke i odluka iz slijedećih točaka dnevnog
reda  (4.  i  5.).  Naime,  glavni  motiv  je  prijava  na  natječaj  koji  je  raspisala  Osječko-baranjska
županija, a temeljem kojeg se može ostvariti sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za sva
tri  projekta  i  to  u iznosu od 50%. Načelnik zaključuje kako je  donošenje odluka o ulaganju u
projekte koji još nisu ni projektirani, te nisu ni raspisani natječaji na koje bi iste mogli prijaviti
možda malo preuranjeno, ali  budući da je takva odluka sastavni dio natječajne dokumentacije ,
predlaže vijeću da istu donese, budući da želi iskoristiti mogućnost da Županija sufinancira izradu
projektne dokumentacije.   Objašnjava  i  kako je  projekt  u  fazi  idejnog rješenja te  je  još  uvijek
podložan izmjenama i  ukoliko netko ima nekakav prijedlog poziva de se isti  iznese.  Projekt se
sastoji od 3 cjeline: javna rasvjeta, kolnik, nogostup.  Predsjednik otvara raspravu, na istu se javlja
potpredsjednik  Josip  Dukmenić  kojeg  zanima  kolika  je  vrijednost  tog  projekta.  Načelnik  mu
odgovara da je projekt  u fazi  idejnog rješenja i  da još uvijek ne može potvrditi  kolika bi  bila
vrijednost projekta. Budući da se više nitko nije javio na raspravu, Predsjednik poziva na glasanje te
konstatira kako se Odluka o davanju suglasnosti za projekt „Izgradnja nerazvrstane ceste u ulici
Nikole Tesle u Črnkovcima” usvaja sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.

Ad. 4

Načelnik iznosi kako je razlog donošenja Odluke isti kao i u prethodnoj točki, te također pojašnjava
kako je projekt još uvijek u fazi idejnog rješenja, rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i  izrade
parcelacijskog elaborata, navodi kako je izgradnja planirana u građevinskoj zoni što će svakako
omogućiti da potkućnice budu u sastavu izgrađene infrastrukture. Predsjednik otvara raspravu, a
budući da se nitko nije javio, poziva na glasanje. Konstatira kako se Odluka o davanju suglasnosti
„Izgradnja nerazvrstane ceste u ulici  Matije Gupca u Bočkincima” usvaja sa  9 glasova ZA i 1
suzdržan.

 

Ad. 5

Načelnik iznosi posljednji projekt za koji predlaže donošenje Odluke o davanju suglasnosti za 
ulaganje u njegovu realizaciju, opet s ciljem prijave na natječaj radi sufinanciranja izrade projektne 
dokumentacije. Objašnjava kako su 2 projekta i još jedan DVD-ov, odnosno sveukupno 3 projekta 
na našem području koja su prošla na natječajima iz mjere 7.4, ističe kako ohrabren tom činjenicom 
želi imati spreman jedan veliki projekt ukoliko se raspiše natječaj. Ovo je projekt veće vrijednosti, 
ali ističe mogućnost njegove izgradnje prema cjelinama, također ovo je još uvijek projekt koji je 
idejno rješenje i podložan je promjenama.
Predsjednik  otvara  raspravu na  koju  se javlja  vijećnica  Anamarija  Molnar  s  pitanjem koliki  je
postotak financiranja Općine, odnosno koliko će isti projekt biti teret za proračun? Načelnik joj
odgovara da je cilj ove Odluke da se ostvare sredstva za izradu tek projektne dokumentacije, a da
trenutno ne može govoriti o vrijednosti projekta i udjelu financiranja u isti jer natječaj nije niti
raspisan. Pojašnjava kako naše područje još uvijek pripada u nerazvijene dijelove RH, te vjeruje da
će biti natječaja na koji će se moći prijaviti i cilj svega je samo ukoliko se raspiše natječaj za takvu
vrstu  projekta,  imati  spreman  projekt  takve  namjene  za  prijavu.  Na  raspravu  se  javlja  i



potpredsjednik Dukmenić koji iznosi stav da ne postoji opravdanost ulaganja u takav projekt, jer s
obzirom na pretpostavljenu vrijednost investicije (7,8 milijuna kuna) to nije dostizanje minimalnih
standarda, zanima ga prvenstveno cilj koji se će se postići ulaganjem u takav projekt, budući da
sport na našem području nije toliko razvijen, a i samo održavanje takvog jednog centra će kasnije
svakako  predstavljati  teret  proračunu.  Predlaže  da  se  isti  projekt  svede  na  minimum  koji  bi
uključivao  izgradnju  manjih  tribina  i  manjeg  parkirališta  na  postojećem nogometnom igralištu
ulaganjem vlastitih  sredstava,  smatrajući  da  je  za  nivo  sporta  na  našem području,  nešto  takvo
sasvim zadovoljavajuće.  Načelnik odgovara kako prihvaća takav stav,  ali  se ne slaže s  time da
ulaganje  u  sport  nema  opravdanost,  napominje  kako  je  to  projekt  koji  se  može  realizirati  u
cjelinama, a isto tako da ulaganjem gotovo istog iznosa vlastitog novca možemo dobiti samo manje
tribine i parkiralište, dok za taj novac uz financiranje iz fondova možemo izgraditi čitav centar, te
ne vidi razlog zašto ne bismo težili boljem i uspjeli realizirati nešto takvo i na našem području
ukoliko postoji šansa. Na raspravu se javlja i vijećnik Alen Babić koji se slaže s Dukmenićem te
smatra da u planiranju projekata treba biti realan i prvenstveno ulagati u industrijsku zonu, jačati
suradnju s privatnim sektorom kako bi se potaknulo otvaranje novih radnih mjesta, a ne ulagati
toliko u udruge, već baviti se prioritetnijim stvarima. Načelnik odgovara kako ovo nije projekt za
određenu udrugu već za sve mještane općine i kako mjestu Marijanci gravitira i naselje Kunišinci,
što uključuje veći broj potencijalnih skupina kojima bi ovakav centar koristio. Budući da se više
nitko nije javio za raspravu, Predsjednik poziva na glasanje. Konstatira kako se Odluka o davanju
suglasnosti za provedbu projekta „Izgradnja športsko-rekreacijskog centra Marijanci” usvaja sa  6
glasova ZA i 4 PROTIV.

Ad. 6

Načelnik pojašnjava situaciju u svezi problema oko cijene u svezi pružanja usluge  prikupljanja,
odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada sa područja općine.
Naime,  07.  veljače  2019.  godine  Općina  Marijanci  je  s  Eko-florom Plus  sklopila  sporazum o
raskidu Ugovora o koncesiji, te je nakon toga provela otvoreni postupak javne nabave za dodjelu
koncesije.  U  postupku  preglede  i  ocjena  pristiglih  ponuda,  stručno  povjerenstvo  za  provedbu
postupka dodjele koncesije ocijenilo je ponudu Kombela d.o.o kao ekonomski najpovoljniju, te je
donesena Odluka o odabiru za Kombel d.o.o. Na istu odluku od strane drugog ponuditelja Eko-flora
je uložena žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. DKOM je žalbene navode
Eko-flora ocijenila kao osnovane, te sukladno tome povjerenstvo je dužno razmotriti ostale pristigle
valjane ponude, što je i učinilo. 
Povjerenstvo je ponovilo postupak preglede i  ocjene ponuda te  ocijenilo ponudu Eko-flora kao
ekonomski najpovoljniju, te predložilo Općinskom vijeću Općine Marijanci donošenje Odluke o
odabiru EKO-FLOR PLUS-u d.o.o.
Budući  da je obveza jedinice lokalne samouprave osigurati  javnu uslugu prikupljanja,  odvoza i
zbrinjavanja komunalnog otpada sa svog područja, shodno tome s koncesionarom Eko-flor Plus su
već potpisana 3 dodatka sporazuma o raskidu, a budući da Odluka o davanju koncesije ukoliko je
ovo Vijeće usvoji stupa na snagu od 01.01.2019. godine, za period od 01.11 – 31.12. 2019. godine
načelnik predlaže vijeću donošenje Odluke o sklapanju Dodatka IV. Sporazuma o raskidu ugovora o
koncesiji  za  obavljanje  javne usluge prikupljanja,  odvoza i  zbrinjavanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Marijanci, te pojašnjava kako se
istim Dodatkom u odnosu na prošle mijenjaju cijene na niže, te kako se do 31.12. 2019 planira
provesti čipiranje spremnika i sve ostalo za primjenu novog Ugovora. Predsjednik otvara raspravu,
na raspravu se javlja vijećnik Alen Babić koji smatra da je povećanjem cijena napravljena velika
šteta stanovništvu, te da je ista napravljena krivicom načelnika, što se tiče koncesionara Kombela



d.o.o izražava sumnju da je on bio najpovoljniji. Cjelokupnu situaciju naziva sramotnom, te također
izražava nezadovoljstvo i sa sadašnjim koncesionarom EKO FLOR-om PLUS istaknuvši kako su
zeleni otoci u Črnkovcima loše održavani, te apelira na što prije rješavanje.
Načelnik odgovara kako je upoznat  s  problemom i da je isti  riješio u dogovoru s komunalnim
djelatnicima  Jedinstvenog  upravnog  odjela  te  djelatnicima  Eko-flor-a,  a  isto  tako  apelira  na
razumijevanje,  te  da ne možemo očekivati  od Eko-flora da skupljaju razbacani  otpad sa javnih
zelenih površina koji nije u spremnicima za otpad, te kako je svjestan da isti nered ne stvaraju
možda mještani.
Na raspravu se također javlja Potpredsjednik Dukmenić koji komentira rješenje DKOM-a, kojem je
zaista čudna da jedna tvrtka poput Kombela ne udovoljava uvjet tehničke i stručne sposobnosti. 
Budući da se više nitko nije javio na raspravu, Predsjednik poziva na glasanje, te konstatira kako se
Odluka o sklapanju Dodatka IV.  Sporazuma o raskidu ugovora o koncesiji  za  obavljanje javne
usluge  prikupljanja,  odvoza  i  zbrinjavanja  miješanog  komunalnog  otpada  i  biorazgradivog
komunalnog otpada sa područja Općine Marijanci usvaja sa 8 glasova ZA i 2 suzdržana.

Ad. 7

Načelnik se referira na sve izneseno pod prošlom točkom te pojašnjava, kako je u provedenom
postupku javne nabave za dodjelu koncesije povjerenstvo predložilo EKO FLOR PLUS d.o.o kao
jedinog ponuđača s valjanom i ekonomski najpovoljnijom ponudom. Unatoč tome što je isti podnio
ponudu sa cijenama koje su bile znatno veće od ranije primjenjivanih, u razgovoru s predstavnicima
Eko-flora plus postignut je dogovor da se ipak cijene spuste. Kako bi se takav postupak mogao
provesti predlaže vijeću donošenje Odluke o davanju koncesije i Zaključka kojim se on ovlašćuje za
sklapanje Aneksa Ugovora o predmetnoj koncesiji po stupanju osnovnog ugovora na snagu, kojim
će se regulirati smanjenje cijena. Predsjednik otvara raspravu, a budući da se na istu nije nitko javio,
predlaže  glasanje.  Konstatira  kako  se  Odluka  o  davanju  koncesije  za  obavljanje  javne  usluge
prikupljanja,  odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i  biorazgradivog komunalnog
otpada sa područja Općine Marijanci,  te Zaključak o sklapanju Aneksa Ugovora o koncesiji  za
obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog
otpada sa područja Općine Marijanci usvaja sa 8 glasova ZA i 2 suzdržana.

Ad. 8

Pročelnik u svezi upravljanja stanom u vlasništvu Općine Marijanci pojašnjava Vijeću kako je  
stomatolog sa svojom obitelji koji je bio zaposlen u ambulanti Marijanci i koji je sa svojom obitelji  
koristi stan u vlasništvu Općine Marijanci bez naknade, izjavio otkaz kod poslodavca Dom zdravlja 
Donji Miholjac, te na taj način izgubio pravo korištenja spomenutog stana bez naknade. 
S obzirom da je obitelj zamolila za privremeni ostanak u stanu dok ne riješe svoje egzistencijalno 
pitanje, predlaže se vijeću da se donese odluka kojom će se omogućiti sklapanje aneksa s 
korisnikom stana kojim će se utvrditi odgovarajuća naknada za korištenje istoga. Odgovarajuća 
naknada će se utvrditi temeljem podatka Porezne uprave Donji Miholjac o prosječnoj cijeni najma 
stana na našem području. Predsjednik otvara raspravu, budući da se nitko nije javio na istu, poziva 
na glasanje. Konstatira kako se Odluka o sklapanju Dodatka ugovora o privremenom davanju na 
korištenje stambenog prostora u vlasništvu Općine Marijanci bez naknade usvaja sa 9 glasova ZA i 
1 suzdržan.

Ad. 9

Pročelnik Ivan Pandurić pojašnjava kako je JUO Općine zaprimio pismo namjere za poslovni 
prostor u Marijancima (k.č.br 21/1- Lokal 2, k.o Marijanci), te predlaže Vijeću donošenje Odluke o 
namjeni nekretnine kako bi se mogli provesti svi potrebni postupci da se može provesti javni 



natječaj za zakup. Predsjednik otvara raspravu, budući da se na istu nije nitko javio. Predsjednik 
konstatira kako se Odluka o o namjeni nekretnine k.č.br. 21/1- Lokal 2, k.o Marijanci usvaja sa 10 
glasova ZA, odnosno jednoglasno.
Vijećnik Alen Babić u 19:30 h se javlja za riječ, te u ime kluba vijećnika traži stanku od 5 minuta. 
Predsjednik na zahtjev kluba vijećnika odobrava stanku. 
U 19:37 h Predsjednik nastavlja sa radom sjednice, konstatira da je  i dalje prisutno deset vijećnika i
da postoji kvorum za donošenje odluka, te prelazi na slijedeću točku dnevnog reda.

Ad. 10

Načelnik pojašnjava kako se i ove godine prema praksi prijašnjih godina predlaže donošenje 
Odluke o sufinanciranju troškova pregleda svinjskog mesa na  trihinelu, te financiranju troškova 
odvoza animalnog otpada. Što se tiče odvoza animalnog otpada , navodi kako smo se već prema 
dopisu Ministarstva poljoprivrede morali očitovati o postavljanju spremnika/kontejnera za 
odlaganje nusproizvoda klanjem životinja za potrošnju u vlastitim kućanstvima. Ističe kako prema 
dosadašnjoj praksi predlaže rješavanje takvih obveza financiranjem odvoza u suradnji s 
veterinarskom stanicom Mihael. Predsjednik otvara raspravu, a budući da se nitko nije javio, poziva
na glasanje. Konstatira kako se Odluka o sufinanciranju troškova pregleda svinjskog mesa na 
trihinelu te financiranju troškova odvoza animalnog otpada usvaja sa 10 glasova ZA, odnosno 
jednoglasno.

Ad. 11

Načelnik napominje kako je radi financiranja kapitalnih projekata koji  su planirani Proračunom
Općine Marijanci za 2019. godinu potrebno zaduženje u iznosu od 4.329.000,00 kuna. Projekti koji
se  planiraju  financirati  su  :  Izgradnja  vatrogasnog  spremišta  DVD  Marijanci,  Projektiranje,
rekonstrukcija i obnova dječjeg vrtića Marijanci, Vatrogasni i društveni dom Črnkovci, Izgradnja
reciklažnog dvorišta, te navodi uvjete kreditora (Privredne banke Zagreb) pod kojim uvjetima se
planira  zaduženje.  Predsjednik  otvara  raspravu,  na raspravu se javlja  Potpredsjednik  Dukmenić
kojeg zanima može li se to realizirati do krajnjeg roka 31.03.2021 godine, Načelnik mu pojašnjava
kako bi svi projekti do tog datuma trebali biti realizirani.
Budući da se više nitko nije javio na raspravu, Predsjednik poziva na glasanje. Konstatira kako se
Odluka o zaduživanju Općine Marijanci usvaja sa 8 glasova ZA i 2 suzdržana.

Ad. 12

Pročelnik predlaže Vijeću donošenje Programa zimskog održavanja lokalnih prometnica, ističe kako
je predloženi Plan po uzoru na prošlogodišnji na kojeg nije bilo nikakve zamjerke. Predsjednik 
otvara raspravu, budući da se nitko nije javio , poziva na glasanje. Konstatira kako se Program 
zimskog održavanja lokalnih prometnica na području Općine Marijanci usvaja sa 10 glasova ZA, 
odnosno jednoglasno.

Ad.13

Pročelnik pojašnjava vijećnicima kako je obavljena revizija učinkovitosti upravljanja športskim 
terenima te kako je pristiglo Izvješće , te određene preporuke i nedostaci. Budući da je ovo 
informativna točka o kojoj se nije glasalo i nitko nije imao pitanja, prelazi se na slijedeću točku 
dnevnog reda.



Ad.14

Načelnik  iznosi  polugodišnje  Izvješće  o  svom  radu,  budući  da  nitko  od  prisutnih  nije  imao
primjedbi,  Predsjednik  poziva  na  glasanje,  te  konstatira  kako  se  Zaključak  o  usvajanju
polugodišnjeg izvješća o radu načelnika za razdoblje od 01.01.2019 do 30.06.2019. godine, usvaja
sa 10 glasova ZA, odnosno jednoglasno.

Ad.15

Načelnik iznosi Vijeću Izvješće o korištenju proračunske zalihe Općine Marijanci za razdoblje od 
01. srpnja – 30. rujna 2019. godine, budući da nitko od prisutnih nije imao primjedbi, Predsjednik 
poziva na glasanje, te konstatira kako se ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o korištenju 
proračunske zalihe Općine Marijanci za razdoblje od 01. srpnja – 30. rujna 2019. godine, usvaja 
sa10 glasova ZA, odnosno jednoglasno.

Ad. 16

Predsjednik otvara točku Vijećnička pitanja i razno. 
Vijećnik Darko Bočkinac se javlja za riječ, prvenstveno se želi zahvaliti pročelniku u svezi 
rješavanja problema oko nabavke spremnika za otpad za Dom zdravlja Črnkovci i sve vezano uz tu 
situaciju. Nadalje, upozorava kako je kolnik samog prilaza prema ambulanti u Črnkovcima jako 
oštećen i opasan, a budući da tamo ipak dolaze bolesnici apelira na načelnika da se sanira taj prilaz. 
Također želi apelirati na vijećnike da što se tiče naplate cijena korištenja domova na području 
općine, da se isti izmijeni u smislu oslobađanja naplate korištenja domova za organiziranje karmina.
Te navodi primjer kako se za korištenje doma u Bočkincima u jednom slučaju tražilo i do 1.000,00 
kuna za jedno poludnevno korištenje.
- Vijećnik Alen Babić se javlja za riječ te podržava prijedlog vijećnika Bočkinca, govoreći kako je 
pravilnik o korištenju domova donesen prije 4 do 5 godina, ali da se njega nitko ne pridržava, te 
navodi primjere iz svog mjesta kako su cijene različite za različite skupine, konkretno misleći na 
primjer kako osobe koje upravljaju korištenjem doma, isti naplaćuju po svojoj želji i po različitim 
cijenama, također smatra da treba ukinuti naplaćivanje korištenja domova.
- Potpredsjednik Josip Dukmenić se javlja s pitanjem u svezi izvođača radova pješačkih staza i 
drugih radova koji su trenutno u tijeku, te ga zanima tko je izvođač radova, tko je nadzor i tko je 
ugovorio.
- Vijećnik Alen Babić se javlja u svezi izvođenja radova na izgradnji pješačke staze Črnkovci- 
Bočkinci, izražava nezadovoljstvo govoreći kako se radovi više uopće ne odvijaju, te kako ljudi ne 
mogu doći do svojih njiva.
Kao član povjerenstva za dodjelu financijske pomoći studentima i učenicima iznosi svoj stav 
govoreći da taj model dodjeljivanja sredstava nije dobar, budući da je primjetio da učenici ili 
studenti koji ne završe godinu, ponovno dobiju sredstva, što po njemu nije prihvatljivo. Također 
smatra da su određeni prijavitelji mjeru pomoći stambenog zbrinjavanja mladih zloupotrijebili, 
navodeći primjere kako je gotovo siguran da su osobe napravile kupoprodajni ugovor s članovima 
obitelji i da za to nisu platile navedeni iznos i na taj način ostvarili pravo na subvenciju.
Na raspravu se također uključuje vijećnik Darko Bočkinac, koji se također slaže da bi se trebalo 
povesti računa da se mjere koje su namijenjene pomoći mladima ne zloupotrebljavaju.

- Načelnik odgovara na pitanje vijećniku Darku Bočkincu u svezi sanacije kolnika ispred ambulante
u Črnkovcima, objašnjavajući kako ambulantom upravlja Dom zdravlja Donji Miholjac, te se oko 
takvih stvari prvo mora poštovati procedura i prvo razgovarati s ravnateljicom Doma zdravlja, a tek 
onda u dogovoru s njom rješavati takve probleme, ne možemo uređivati nešto što nije u našem 
vlasništvu i nadležnosti.



- Što se tiče naplate korištenja domova, dodjele stipendija, mjera za stambeno zbrinjavanje apelira 
na vijećnike da ukoliko smatraju da iste programe treba promijeniti neka podnesu prijedlog 
promjene i točno u kojim dijelovima.
- Pojašnjava kako se novac za mjeru stambeno zbrinjavanje i stipendije dodjeljuje sukladno 
uvjetima iz Programa koje je usvojilo ovo Vijeće, te zaista ukoliko netko smatra da program nije 
dobar, neka predloži izmjenu istoga, a do tada svi prijavitelji koji ispunjavaju uvjete imaju pravo 
ostvariti financijsku pomoć prema propisanim uvjetima. 
- Načelnik odgovara na pitanje u svezi izvođenja radova izgradnje pješačkih staza, pojašnjava kako 
je izvođač radova Gebruder d.o.o iz Bizovca, a stručni nadzor je Valenčak d.o.o, ističe kako i sam 
osobno nadzire radove i upozorava na terenu, te zaista nastoji da izvedba bude što kvalitetnija. 
Također što se tiče staze u Bočkincima pojašnjava kako je određeno da dođe do pola ove godine, a 
što se tiče prilaza njivama, već je u više navrata objasnio i na terenu mještanima kako je potrebno 
da sada izgrade svoje vlastite prilaze njivama, te mogu i zamoliti radnike na terenu sa strojevima da 
se to učini.
- Na raspravu se javlja vijećnik Miroslav Bočkinac u svezi naplate korištenja doma u Bočkincima 
koji pojašnjava da svako mjesto ima svoj cjenik za naplatu korištenja domova, a što se tiče visine 
cijena naplate u mjestu Bočkinci, govori da je glavni razlog ne plaćeni dugovi i da nitko ne izmišlja 
cijene po svojoj volji, već se samo radi o ne podmirenim dugovima za korištenje koji se uračunaju u
cijenu korištenja doma.

Budući da se više nitko javio na raspravu Predsjednik je zaključio sjednicu u 20:50 h.

Zapisničar:                                                                                     Ovjerovitelji zapisnika:

Ana Prevolšek                                                                                   1. Ana Mužar

                                                                                                            2. Suzana Šefer


