
ZAPISNIK

Sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci održane 11. ožujka 2019. godine sa početkom u 
18:00 sati.

Nazočni: Danko Šragač, Kruno Belošević, Miroslav Bočkinac, Ana Mužar, Josip Dukmenić, Sandra
Oršikić-Stanković, Darko Bočkinac, Katarina Krleža, Anamarija Molnar, Suzana Šefer

Odsutni: Alen Babić

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

Sjednica je započela s radom u 18:05 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 Anu Prevolšek za zapisničara, 
te Anu Mužar i Krunu Beloševića za ovjerovitelje zapisnika.
Ovakvi prijedlozi su usvojeni jednoglasno.

Naposredno prije čitanja dnevnog reda predsjednik Danko Šargač na temelju izvješća Komisije za 
izbor i imenovanje i Odluke o imenovanju Mandatne komisije konstatira da je na sjednici prisutna 
Suzana Šefer, nova članica Vijeća Općine Marijnci te je poziva da prisegne na dužnost. Nakon što je
spomenuta prisegnula na dužnost, predsjedavajući započinje s čitanjem Dnavnog reda sjednice kako
slijedi:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća (D. Šargač)
2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Marijanci za 2019. godinu (D. Dorkić)
3. Donošenje izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

Općini Marijanci za 2019. godinu (D. Dorkić)
4. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi Općine Marijanci (I. Pandurić)
5. Donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade Općine Marijanci (I. 

Pandurić)
6. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu 

te smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Općine 
Marijanci (I. Pandurić)

7. Donošenje Programa mjera poticanja rješavanja stambenog pitanja mladih na 
području Općine Marijanci (D. Dorkić)

8. Donošenje Odluke o isplati prigodnog dara (uskrsnice) umirovljenicima i korisnicima 
socijalne pomoći (D. Dorkić)

9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za poslovnu suradnju Općine Marijanci i 
HP – Hrvatski pošta d.d. (D. Dorkić)

10. Donošenje Zaključka o davanju pozajmice Dobrovoljnom vatrogasnom društvu 
Marijanci za provedbu EU projekta iz mjere 7.4.1. PRRRH (D. Dorkić)

11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za ulaganje u projekt Opremanje društvenog 
doma Marijanci (D. Dorkić)

12. Donošenje Izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području 
Općine Marijanci (D. Dorkić)



13. Usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Marijanci za 
2018. godinu (D. Dorkić)

14. Usvajanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 01. prosinac 2018. 
godine – 28. veljača 2019. godine (D. Dorkić)

15. Izvješća načelnika Općine Marijanci (D. Dorkić)
a.) polugodišnje izvješće radu načelnika za razdoblje 01.07. - 31.12.2018. godine
b.) izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
      komunalne infrastrukture u Općini Marijanci u 2018. godini
c.)  izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
      infrastrukture u Općini Marijanci u 2018. godini

16. Vijećnička pitanja i razno

Nitko od prisutnih nije imao primjedbi na predloženi Dnevni red, Predsjednik konstatira da se 
započinje rad prema predloženom redoslijedu.

Ad 1.

Budući da nije bilo primjedbi na Zapisnik s 15. sjednice općinskog vijeća Općine Marijanci, isti je 
usvojen sa 10 glasova ZA, odnosno jednoglasno.

Ad 2.

Načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić izlaže sve vezano uz navedenu točku i daje obrazloženje 
za svaku od stavki koje su predmet Izmjena i dopuna proračuna za 2019. godinu. Nakon izlaganja, 
Predsjednik otvara raspravu, na istu se javlja vijećnik Darko Bočkinac koji kaže da je sve navedeno 
za pohvalu i u suštini se slaže sa svime, posebice pohvaljuje stavke kao što su ponovno izdavanje 
biltena te isplata nagrada zaposlenima, ali pokreće pitanje sufinanciranja Crvenog Križa Donji 
Miholjac. Naime isti navodi kako je Općina uvijek izdvajala sredstva za isti i pohvaljuje to, ali 
mišljenja je da bi se sredstva trebala povećati iz razloga što se istome povećao broj korisnika. 
Načelnik odgovara da je svakako otvoren za suradnju te poziva na sastanak  i ukoliko zaista postoji 
potreba za povećanjem on je spreman to razmotriti. Darko Bočkinac je zadovoljan odgovorom 
Načelnika. Budući da nitko više nije imao pitanja i prijedloga, predsjednik je pozvao na glasanje, te 
je Vijeće ovu točku usvojilo za 10 glasova ZA, odnosno jednoglasno.

Ad.3

Točku je izložio Načelnik Darko Dorkić. Budući da se nitko nije javljao za raspravu, Predsjednik 
poziva na glasanje i konstatira da se Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u Općini Marijanci za 2019 godinu usvaja s 10 glasova ZA, odnosno jednoglasno.

Ad. 4

Točku je izložio Pročelnik Ivan Pandurić. Budući da se nitko nije javljao za raspravu, Predsjednik 
poziva na glasanje i konstatira da se Odluka o komunalnoj naknadi Općine Marijanci usvaja s 10 
glasova ZA, odnosno jednoglasno.

Ad.5

Točku je izložio Pročelnik Ivan Pandurić, koji je napomenuo i da se Odluka nalazila na e 
Savjetovanju od veljače, te da nije zaprimio nikakve prijedloge i komentare na predloženo. Budući 
da se nitko nija javljao za raspravu, Predsjednik poziva na glasanje i konstatira da se Odluka o 



vrijednosti boda komunalne naknade Općine Marijanci usvaja s 10 glasova ZA, odnosno 
jednoglasno.

Ad.6

Točku je izložio Pročelnik Ivan Pandurić, koji je napomenuo da je Općina u zakašnjenju s 
donošenjem ove Odluke, te da će se predložena Odluka ukoliko se usvoji stupiti na snagu od 
01.01.2020. godine. Budući da se nitko nije javljao za raspravu, Predsjednik poziva na glasanje i 
konstatira da se Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu te 
smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Općine Marijanci usvaja s 10 
glasova ZA, odnosno jednoglasno.

Ad. 7

Točku je izložio Načelnik Darko Dorkić. Predsjednik otvara raspravu na koju se javlja 
potpredsjednik Josip Dukmenić koji smatra da planiranih 150.000,00 kuna za Program mjera 
poticanja rješavanja stambenog pitanja mladih na području Općine Marijanci neće bit dostatno te 
smatra da se rebalansom Proračuna trebaju planirati dodatna sredstva. Načelnik Darko Dorkić 
odgovara da je ovo nova mjera i da je stvarno teško procijeniti koliko će se točno mladih prijaviti i 
koliko će zapravo biti potrebno sredstava, ali prema njegovim procjenama i prema modelu na koji je
predviđena isplata sredstava smatra da se mjera neće koristiti kroz godine jednako, ali naravno 
ukoliko bude potrebe planira dodatna sredstva ugraditi u reblanas, pa čak i stopirati neke 
infrastrukturne projekte samo da se osiguraju sredstva. Na raspravu se uključuje Tomislav Jelić- 
zamjenik načelnika kojeg zanima kako tumačiti „dokaz za uplatu” koji je temelj za dobivanje 
povrata sredstava u kontekstu ovog programa. Načelnik mu pojašnjava da se pod dokazima za 
uplatu smatraju računi za plaćeni materijal, za izvedene radove i slično, te da će oni morati biti 
izdani od ovlaštenih osoba. Rad na crno, kupnja polovnog materijala i slično se neće pokrivati. 
Budući da nije bilo više pitanja za raspravu, Predsjednik je pozvao na glasanje za donošenje 
Programa mjera poticanja rješavanja stambenog pitanja mladih na području Općine Marijanci, te je 
konstatirao da prijedlog usvaja sa 10 glasova ZA, odnosno jednoglasno.

Ad. 8

Načelnik Darko Dorkić je izložio točku, a Predsjednik otvara raspravu na koju se javlja Darko 
Bočkinac koji smatra da je jako pohvalno što se planira isplatiti uskrsnica umirovljenicima, te 
predlaže da se umiovljenicima koji su u grupi 1.000,01-1.500,00 kn uskrsnica podigne na 250,00 
kuna, odnosno 50 kn više, jer smatra da bi takav postupak puno značio toj skupini ljudi. Načelnik 
mu odgovara da razumije prijedlog i da je svjestan da su to mali iznosi i isto tako male mirovine, ali
da se neki kriteriji moraju postaviti, a budući da se po prvi puta ide s ovakvom mjerom želi prvo 
utvrditi koliko je zapravo ljudi u kojoj skupini, te koliko će sredstava biti uopće potrebno, te 
temeljem toga ubuduće određivati kriterije, a sada za prvi puta ne bi želio ništa mijenjati dok se ne 
vidi pravo stanje stvari. U raspravo se uključuje i Predsjednik koji se slaže s Načelnikom, te 
vijećnika Bočkinca upućuje da podnese takav prijedlog, no isti se nakon objašnjenja očituje da je 
povlači prijedlog i da se slaže s tim da se prvo vidi kakvo je pravo stanje stvari. Nadalje, 
potpredsjednik Josip Dukmenić pita što je s mirovinama preko 2.500,00 kn, na što mu se odgovara 
da za njih nije predviđen nikakav iznos isplate. Budući da više nije bilo pitanja za raspravu, 
Predsjednik je pozvao na glasanje te konstatira da se Odluka o isplati prigodnog dara (uskrsnice) 
umirovljenicima i korisnicima socijalne pomoći usvaja sa 10 glasova ZA, odnosno jednoglasno.

Ad 9.



Točku je izložio Načelnik Darko Dorkić i napominje da se donošenjem ovog Zaključka najviše želi 
pomoći umirovljenicima, jer smatra da su oni u najvećem dijelu korisnici Poštanskog ureda u 
Marijancima, te će preuzimanje plaćanja naknade najviše njima značiti . Predsjednik otvara 
raspravu za koju nije bilo zainteresiranih te poziva na glasanje, na kojem konstatira da se donošenje 
Zaključka o davanju suglasnosti za poslovnu suradnju Općine Marijanci i HP-Hrvatska pošta d.d. 
usvaja s 10 glasova ZA, odnosno jednoglasno.

Ad 10.

Točku je izložio Načelnik Darko Dorkić. Predsjednik otvara raspravu na koju se javlja vijećnik 
Darko Bočkinac kojeg zanima koji je je rok za vraćanje pozajmice koju bi Općina Marijanci 
pozajmila DVD Marijanci, te iz svega izloženog on zaključuje da bi moglo doći i do ne vraćanja. 
Načelnik mu pojašnjava da je to spomenuo samo kao mogućnost, koja može nastupiti, ali da se ne 
računa na to. Isto tako pojašnjava mu model otplate duga koji će se vezivati uz  3 isplate koje 
trebaju ići iz fondova, odnosno kada Agencija za plaćanje novac doznači DVD-u , DVD će isti 
vraćati Općini. U raspravu se uključuje potpredsjednik Josip Dukmenić kojeg zanima kako će se 
takav  iznos novca odraziti na prihod udruge, odnosno da li se razmišljalo o tome kako će se to 
odraziti na način vođenja knjiga, aludirajući na to kako će se Udruga snaći s vođenjem 
knjigovodstva kod priljeva tako velikih iznosa. Načelnik mu odgovara da se razmišljalo o tome i da 
već od 01.01.2020. godine DVD će svoje knjigovodstvo voditi uz pomoć Općine. Budući da se više 
nitko nije javio za raspravu , Predsjednik je istu zaključio te pozvao na glasanje, te je donošnje 
Zaključka o davanju pozajmice DVD Marijanci za provedbu projekta iz mjere 7.4.1 PRRRH 
usvojeno s 8 glasova ZA, te 2 SUZDRŽAN.

Ad 11.

Točku je izložio Načelnik Darko Dorkić, Predsjednik otvara raspravu na koju se javlja Darko 
Bočkinac koji izražava nezadovoljstvo što se društveni dom u Marijancima želi opremiti 
multimedijskom opremom, jer kako ističe da neki domovi na području Općine nemaju ni osnovne 
uvjete, dok se u domu u Marijancima želi pretjerivati. Slaže se s time da Općina treba aplicirat na 
natječaje koji sufinanciraju bilo kakav rad, ali smatra da treba odrediti prioritete. Načelnik mu 
odgovara da se u ovom slučaju ne radi o nikakvom pretjerivanju i da je društveni dom u 
Marijancima mjesto gdje se održavaju i predstave škole, nastupi Kud-a, ali i sjednice i smatra da je 
to jedna osnovna oprema za društveni dom takve namjene, isto tako nikako se ne slaže da ostali 
domovi na području Općine Marijanci nemaju ni osnovne uvjete i da su u toliko lošijem stanju, već 
smatra da za potrebe koje su namijenjeni su prikladno opremljeni, te se i dalje ulaže i planira 
uvođenje centralnog grijanja u sve domove. Također, načelnik i pojašnjava kako funkcionira 
raspolaganje novcem namjenjenog sufinanciranju iz projekata i ističe da se novac mora koristiti 
namjenski u jednu svrhu, te da ne postoji mogućnost u ovom slučaju da se dobije određena količina 
novca pa se raspoređuje po domovima i na takav način rješava njihovo opremanje. Budući da se 
nitko više nije javio za raspravu, Predsjednik istu zaključuje i poziva na glasanje te konstatira da se 
Odluka o davanju suglasnosti za ulaganje u projekt Opremanje društvenog doma Marijanci usvaja 
sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA

Ad 12.

Točku izlaže Načelnik Darko Dorkić, Predsjednik otvara raspravu na koju se javlja potpredsjednik 
Josip Dukmenić kojeg zanima da li će doći do povećanja cijene usluge odvoza komunalnog otpada, 
te da li postoji naznaka da se na natječaj za novog koncesionara prijavi više ponuditelja. Načelnik 
mu odgovara da će do povećanja cijene sigurno doći, ali će svakako biti manja od nove ponuđene 
cijene sadašnjeg koncesionara, te da za sada postoji informacija o dva koncesionara koja će se 



sigurno prijaviti. Budući da nije bilo interesa za daljnju raspravu, Predsjednik istu zaključuje i 
poziva na glasanje, te konstatira da se Izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području 
Općine Marijanci usvaja sa 10 glasova ZA, odnosno jednoglasno.

Ad 13.

Točku izlaže Načelnik Darko Dorkić, Predsjednik otvara raspravu za koju se nije nitko javio, te istu 
zaključuje i poziva na glasanje. Konstatira da se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 
Općine Marijanci za 2018. godinu usvaja sa 10 glasova ZA, odnosno jednoglasno.

Ad 14.

Točku izlaže Načelnik Darko Dorkić, Predsjednik otvara raspravu za koju se nitko nije javio, te istu 
zaključuje i poziva na glasanje. Konstatira da se Izvješće o korištenju proračunske zalihe za 
razdoblje od 01. prosinac 2018.- 28. veljsče 2019. godine usvaja sa 10 glasova ZA, odnosno 
jednoglasno

Ad 15.

Načelnik Darko Dorkić izlaže polugodišnje izvješće o svom radu za razdoblje od 01.07 do 
31.12.2018 godine, te izvješća o izvršenju programa održavanja i programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu te su ista izvješća nakon glasanja usvojena sa 10 
glasova ZA.

Ad.16

Pod ovom točkom za riječ se javio Darko Bočkinac kojeg zanima što je s projektom izgradnje 
pješačke staze Bočkinci-Črnkovci, Načelnik mu odgovara da je projekt spreman za realizaciju, te da
je više od pola sredstava osigurano u proračunu dok se ostatak sredstava očekuje iz natječaja koje je
raspisalo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU. Darko Bočkinac postavlja pitanje 
pročelniku Ivanu Panduriću vezano za izračun komunalne naknade, na što mu pročelnik odgovara 
da za isti odgovor dođe u JUO, jer nije u mogućnosti točno odgovoriti. Nadalje, vijećnica Anamarija
Molnar postavlja pitanje vezano za osobe koje imaju dug prema Općini, te što se po tom pitanju 
čini. Pročelnik joj odgovara da je JUO poslao opomene za sve vrste ne plaćenih usluga prema 
Općini i kako ranije zbog problema s računalnim programom učinak nije bio zadovoljavajući te se 
sada nada da će se situacija popraviti. Načelnik prezentira Vijeću Odluke o sufinanciranju kojima je 
odobreno ukupno 22 milijuna kuna i upoznaje vijeće o daljnjim postupcima koji se planiraju 
provesti do kraja (javna nabava). Vijećnica Suzana Šefer postavlja pitanje vezano uz proširenje 
parkirališta kod groblja u Marijancima, načelnik joj odgovara da postoje pregovori i da je svjestan 
da je to problem. Vijećnik Darko Bočkinac iskazuje zahvalnost i zadovoljstvo zbog izgrađenog 
prilaza dječjem igralištu kraj Crkve u naselju Bočkinci. Budući da se nitko više nije javio za riječ 
predsjednik vijeća Danko Šargač zaključio je 16. sjednicu općinskog vijeća u 20:15 minuta.

Zapisničar: Ovjerovitelji zapisnika
Ana Prevolšek                         1. Ana Mužar

                                               2.Kruno Belošević


