
ZAPISNIK

Sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci održane 15. travnja 2019. godine s početkom u 
19:00 sati.

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

Odsutni: Suzana Šefer

Ostali prisutni na sjednici: Darko Dorkić- načelnik Općine Marijanci, Tomislav Jelić- zamjenik 
načelnika Općine Marijanci, Ivan Pandurić- Pročelnik JUO, predstavnici medija (novinar Hrvatskog
radia Valpovštine), Ana Prevolšek- zapisničar.

Sjednica je započela s radom u 19:05 sati.

Predsjedavajući Danko Šargač je pozdravio sve nazočne i konstatirao da je na sjednici prisutno 9
vijećnika,  odnosno  da  postoji  kvorum  za  donošenje  odluka.  Predlaže  Anu  Prevolšek  za
zapisničarku, te Miroslava Bočkinac i Katarinu Krleža za ovjerovitelje zapisnika. Isti prijedlog je
usvojen jednoglasno.

Predsjednik započinje s čitanjem Dnevnog reda kako slijedi:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća (D. Šargač)
2. 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)

3. Donošenje Odluke o poništenju Zaključka o davanju kratkoročne pozajmice 
Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Marijanci za provedbu projekta iz mjere 7.4.1. 
PRRRH (D. Dorkić)

4. Donošenje Odluke o potporama za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja 
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. (D. Dorkić)

5. Vijećnička pitanja i razno

Isti predlaže da se 3. i 4. točka Dnevnog reda obrazlažu zajedno, ali glasanje će biti zasebno. Budući
da nitko od prisutnih nije imao primjedbi  na predloženi  Dnevni  red,  Predsjednik započinje  rad
prema predloženom redoslijedu.

U 19:10 sati sjednici se pridružuje vijećnica Sandra Oršikić- Stanković*, te predsjednik konstatira
da je na sjednici prisutno 10 vijećnika.

Prelazi se na prvu točku Dnevnog reda.

Ad. 1

Budući da nije bilo primjedbi na Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci, isti je
usvojen sa 10 glasova ZA, odnosno jednoglasno.



Ad. 2

Načelnik Darko Dorkić izlaže sve vezano za navedenu točku i obrazlaže kako su se na natječaj
javila 2 ponuditelja Kombel d.o.o i EKO-FLOR PLUS d.o.o, te se najpovoljnijom ponudom smatra
ponuda Kombela d.o.o te sukladno tome, predlaže Vijeću da se donese Odluka. Razvidno je da se
cijena svakako povećala, ali će biti ipak manja od ponude prethodnog koncesionara, navodi i kako
će sada cijena i za pravne i za fizičke osobe biti  jednaka, te kako će se za staračka i samačka
domaćinstva  uvesti  manji  spremnik  od  80  litara,  kako  bi  opet  imali  nižu  cijenu.  Pojašnjava  i
planirane aktivnosti promidžbe u svezi razdvajanja otpada, kompostiranja i slično. Nakon izlaganja
Predsjednik otvara raspravu.
- Josip Dukmenić: „Kada bi novi koncesionar preuzeo sve obveze i započeo s radom, te što je s
kompostiranjem, cijena i način?”
- Darko Dorkić : Pojašnjava kako EKO-FLOR zadnji odvoz ima s 19.04.2019. godine te da bi od
03.05.2019. godine s radom trebao započeti novi koncesionar Kombel d.o.o. Spomenute tvrtke još
uvijek pregovaraju, te se čeka službena potvrda o tome hoće li novi koncesionar otkupiti postojeće
spremnike, te kada će se izvršiti čipiranje istih. Što se tiče kompostiranja, želi se  potaknuti da se
biorazgradivi otpad zbrinjava u vlastitom domaćinstvu, jer se smatra da zbog sredine u kojoj živimo
svi smo to u mogućnosti, no ukoliko bude želje i potrebe kućanstvo može dobiti smeđi spremnik i
na  taj  način  prikupljati  biorazgradivi  otpad,  a  cijena  za  odvoz će  biti  utvrđena  prema drugom
cjeniku koji iznosi cca 0,50 kn po litri.
- Darko Bočkinac: „Kako će se naplaćivati cijena odvoza za staračka i samačka domaćinstva, te
koja je fiksna cijena za osobe koje ne iznose spremnik, te što će biti s spremnicima ?
-  Darko  Dorkić:  Odgovara  kako  je  za  staračka  i  samačka  domaćinstva  uvedena  mogućnost
spremnika od 80 litara , što će u konačnici smanjiti ukupni iznos računa, te kako će fiksni dio za
takva domaćinstva iznositi  31,64 kn, a  isto tako spominje kako se sada u Poštanskom uredu u
Marijancima  takav  račun  može  platiti  bez  naknade,  stoga  smatra  da  se  unatoč  neizbježnim
povećanjima cijene usluge, maksimalno gledalo da se na sve načine umanji konačni izdatak. A što
se tiče spremnika opet ponavlja da su tvrtke u pregovorima, te da će vjerojatno novi koncesionar
otkupiti spremnike od prošlog, ali da još uvijek nije ništa službeno potvrđeno. Budući da se više
nitko nije javio za raspravu, Predsjednik je pozvao na glasanje,  te je Vijeće  Odluku o davanju
koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja,  odvoza i  zbrinjavanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Marijanci usvojilo sa 8 glasova ZA
i 2 glasa SUZDRŽAN.

Ad.3

Načelnik Darko Dorkić u 3. i 4. točki Dnevnog reda pojašnjava ukratko da se samo radi o promjeni
modela financiranja te da neće doći do pozajmice već do sufinanciranja kojem će prethoditi Javni
poziv  na  koji  će  se  DVD moći  prijaviti.  Dodaje  još  i  da  sufinanciranje  ili  pozajmica  jednako
predstavljaju određeni rizik za proračun Općine Marijanci ukoliko dođe do problema s Agencijom
za plaćanje, te kako se zaista ne sve načine pokušavalo doći do bankovnog kredita i drugih načina
da DVD iznese taj projekt, ali jednostavno nije bilo drugog načina. Predsjednik otvara raspravu. Na
raspravu se javlja:
- Alen Babić kojeg zanima u kojem vremenskom periodu će se to sve provesti? Misleći na povrat
novca.
- načelnik Darko Dorkić objašnjava kako je na prošloj sjednici objasnio model vraćanja novca, a to
je kada Agencija doznači novac DVD-u, isti bi bio vraćen Općini i želi napomenuti da se ovom
Odlukom neće ugroziti niti jedna proračunska stavka jer će se ići u dozvoljeni minus, a što se tiče
vremenskog perioda planirano je da do kraja proračunske godine bude sve podmireno. Jedini rizik
je zapravo situacija da Agencija ne isplati novac, tek tada bi došlo do rashoda.
U raspravu se uključuje Danko Šargač koji napominje da su takve šanse da Agencija ne isplati
novac zaista jako male te da ne bi uopće trebali raspravljati o toj situaciji.



Budući da se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik je pozvao na glasanje te utvrđuje da se
Odluke  o  poništenju  Zaključka  o  davanju  kratkoročne  pozajmice  Dobrovoljnom  vatrogasnom
društvu Marijanci za provedbu projekta iz mjere 7.4.1. PRRRH usvaja sa 10 glasova ZA, odnosno
jednoglasno.

Ad. 4

Budući da su točke 3. i 4. objašnjene zajedno, a predloženo je zasebno glasanje, stoga Predsjednik
poziva na glasanje i konstatira da se Odluka o potporama za provedbu mjera iz Programa ruralnog
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. usvaja sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽAN.

Ad. 5

- Darko Bočkinac apelira na Vijećnike i Načelnika, postavlja pitanje postoji li volja i mogućnost da
Općina pomogne crkvi Sv. Augustina u Bočkincima da se restaurira slika Sv. Augustina koja se
nalazi u toj crkvi. Pojašnjava kako župnik apelira na stanovništvo za pomoć, no budući da je cijena
zahvata 15- 20 000,00 kuna smatra da se treba Općina uključiti i pomoći.
- Načelnik Darko Dorkić pojašnjava kako u proračunu postoji stavka za takve stvari te poziva da se
župnik obrati njemu. Ističe kako je planirani novac namijenjen obnovi župne crkve u Marijancima,
ali uopće nije upitno da dio sredstava ode i na druge župe.
- na raspravu se javlja vijećnik Alen Babić koji podržava prijedlog vijećnika Darka Bočkinca, te
apelira na načelnika da se odobre sredstva za restauraciju slike sv. Augustina.
- Načelnik zaključno govori da nema ništa protiv i ponovno poziva da se župnik javi za sastanak da
razmotre  detaljnije  koje  su  potrebe  i  sve  ostalo.  Na raspravu se  uključuje  vijećnica  Anamarija
Molnar koja kaže da je u kontaktu s župnikom, te prenosi riječi istoga govoreći kako župnik tvrdi da
je već razgovarao s načelnikom i da je uvijek bio odbijen.
- Načelnik Darko Dorkić postavlja pitanja kada je to bilo, navodeći da se uvijek pomoglo kada god
se tražilo, te možda to nije bilo uvijek u zatraženom iznosu, ali prema mogućnostima se uvijek
pomagalo. Također ostaje pri stava da nije točno, da se župnik javio, a da je bio odbijen.
- Josip Dukmenić postavlja pitanje u svezi izvođača radova na DVD-u u Marijancima, navodeći
kako je primjetio da se još uvijek ništa ne vidi da se bilo što radi, te tko kontrolira izvođača, koji su
rokovi.
- Načelnik Darko Dorkić mu odgovara da je rok do kraja godine, odnosno do 31.12. te da je bilo
problema i  dosta ne predviđenih situacija i  sam je primjetio da se radovi odvijaju sporo, ali  će
nastojati kontrolirati i požurivati, opravdanje izvođača radova je da se zakompliciralo s izgradnjom
temelja, te kada se „izađe iz temelja” da će se stvari odvijati puno brže.
-  Josip  Dukmenić  postavlja  pitanje  u svezi  Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem,
navodeći da ukoliko se ne raspiše natječaj za zakup do 5. mjeseca iduće godine da će se i za 2020.
godinu izgubiti mogućnost dobivanja poticaja.
- Načelnik Darko Dorkić mu odgovara kako se zbog Ministarstva trenutno ne može ni raspisati, ali
čim to bude moguće ići će se u dopune i izmjene Programa i pripremati se natječaj.
Nadalje,  vijećnik  Alen  Babić želi  vijeće  upoznati  sa  problematičnom situacijom u Bočkincima,
navodeći kako su mladi dobili prostor za okupljanje, i to je za svaku pohvalu, ali upozorava kako
okupljanjem u tom prostoru dolazi do ometanja javnog reda i mira ostalih mještana (glasno puštanje
glazbe). Isto tako govori kako ima informacije da mladi u Bočkincima konzumiraju drogu i apelira
na načelnika i Vijeće da se donese nekakva Odluka da se to spriječi. 
-  Načelnik mu odgovara da zaista  nema saznanja o takvoj  problematici  u Bočkincima, te kako
Općina ima dobru suradnju s PU te zaista nema nikakva saznanja od nadležnih tijela, ni iz privatnih
izvora  o  takvim  događajima.  Navodi  kako  je  prošli  tjedan  potpisao  Sporazum  o  međusobnoj
suradnji s PU u cilju prevencije svih oblika rizičnog ponašanja kod mladih koje uključuju edukacije
u školama i slično, te kako je dobio informaciju da se ne nalazimo u rizičnom području što se tiče
takvog ponašanja mladih.



Načelnik iznosi vijeću aktualnosti iz Općine, kako slijedi
- Općina je krenula s isplatom uskrsnica (do sada podneseno 220 zahtjeva)
- Objavljen je Javni poziv za Javne radove i planira se zaposliti 6 osoba na 6 mjeseci
- Općina je krenula krenula s izdavanjem biltena i već je u pripremi za slijedeći.
- Objavljen je Javni poziv udrugama za dodjelu jednokratnih financijskih potpora za organiziranje
manifestacija, događaja i slično.
- slijedi svečano potpisivanje ugovora za projekt „reciklažno dvorište”
- U ovoj godini slijede projekt vrtić u Marijancima i dom u Črnkovcima, isto tako navodi kako se
vrše razgovori s bankom radi osiguranja sredstava za praćenje svih tih projekata.
Josip Dukmenić postavlja pitanja u svezi izgradnje kanalizacije u Črnkovcima i kada je planiran
„spoj na Belišće”
- Načelnik odgovara kako se za izgradnju kanalizacijske mreže u Črnkovcima, Hidrobel javio na
natječaj za mjeru, te se očekuje da će projekt proći i da će se započeti s izgradnjom. Što se tiče
„spoja” koji je dio FASEP projekta ne može se još ništa službeno potvrditi. Pojašnjava kako se radni
sastanci za FASEP projekt održavaju svaki mjesec i da je puno truda da sve to zaživi, radi se o jako
vrijednom i kompleksnom projektu i ozbiljno se radi na tome da zaživi pa makar i s nedostacima,
budući  da se  neki  rokovi  približavaju ,  no ništa  se  još  ne može službeno potvrditi,  sa  čitavim
stanjem i planovima pred javnost se planira izaći u 6. mjesecu. Očekivanja za kanalizaciju su u
2023. godini kanalizacija a I. Fazi treba doći „Spoj na Belišće”
-  Kruno  Belošević  postavlja  pitanje  u  svezi  naplate  komunalne  naknade  i  zakupa,  te  što  je  s
dužnicima.
- Pročelnik Ivan Pandurić odgovara kako se upravo takav izvještaj priprema za slijedeću sjednicu
Vijeća pa će biti govora o tome.
Budući da se više nitko nije javio za riječ predsjednik Vijeća Danko Šargač je zaključio 17. sjednicu
Općinskog vijeća u 20 sati i 20 minuta.

Zapisničar:                                                                                     Ovjerovitelji zapisnika:

Ana Prevolšek                                                                                   1. Katarina Krleža

                                                                                                            2. Miroslav Bočkinac


