
ZAPISNIK

Sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci održane 27. svibnja 2019. godine s početkom u 
19:00 sati.

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

Odsutni: Alen Babić

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, novinarka Glasa Slavonije), 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 Krunu Beloševića i  Darka Bočkinac za ovjerovitelje zapisnika.  Isti  prijedlog je
usvojen jednoglasno.

Predsjednik započinje s čitanjem Dnevnog reda kako slijedi:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća (D. Šargač)
2. Usvajanje Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Marijanci za 2018. godinu (D. 

Dorkić)
3. Donošenje godišnjeg Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Marijanci za 

2019. godinu (D.Dorkić)
4. Donošenje Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine 

Marijanci – Trg sv. Petra i Pavla 3, Marijanci (D.Dorkić)
5. Donošenje provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine 

Marijanci za 2019. godinu (I.Pandurić)
6. Donošenje Odluke o prihvaćanju darovanog vlasničkog udjela na nekretnini k.č.br. 

413, k.o Črnkovci (D.Dorkić)
7. Usvajanje izvješća načelnika Općine Marijanci o korištenju proračunske zalihe za 

razdoblje 01.03. - 30.04.2019. godine (D.Dorkić)
8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na primjenu cjenika za obavljanje javne 

usluge prikupljanja odvoza i zbrinjavanja mješanog komunalnog otpada sa područja 
Općine Marijanci

9. Vijećnička pitanja i razno

Predsjednik napominje kako je točka 8. Dnevnog reda dodana naknadno te zbog hitnosti je uvrštava
u Dnevni red 18. sjednice. Budući da nitko od prisutnih nije imao primjedbi na predloženi Dnevni
red,  isti  se  usvaja  sa  9  glasova  ZA,  odnosno  jednoglasno.  Predsjednik  započinje  rad  prema
predloženom redoslijedu.

Prelazi se na prvu točku Dnevnog reda.



Ad. 1

Budući da nije bilo primjedbi na Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci, isti je
usvojen sa 9 glasova ZA, odnosno jednoglasno.

Ad. 2

Načelnik Darko Dorkić iznosi sve vezano za navedenu točku. Ističe kako je 2018. godina završena s
viškom prihoda od 566.451,04 kune, pojašnjava kako je višak nastao zato što nisu svi projekti i
planirani radovi realizirani, ali isto tako navodi da je ostvareno preko 85 % planiranog. Pojašnjava
kako  se  sve  obveze  uredno  izvršavaju,  otplaćuju  se  uredno  dva  kredita  (nerazvrstane  ceste  i
kanalizacija). Napominje i kako su se vlastiti prihodi Općine povećali što zbog dotacija iz drugih
proračuna,  a  isto  tako  i  novim  načinom  oporezivanja  što  zasigurno  osigurava  stabilnost  za
realizaciju daljnjih projekata. Pročelnik Ivan Pandurić pojašnjava kako su se u odnosu na protekle
godine potraživanja smanjila, iako to još uvijek nije zadovoljavajuće, ipak se bilježi porast naplate.
Uključuje se predsjednik Šargač koji komentira kako bi se još više trebalo pobrinuti da se smanje
ukupna potraživanja, misleći na dužnike Općine. 
*U  19:20  sati  sjednici  se  pridružuje  potpredsjednik  Josip  Dukmenić,  te  predsjednik  Vijeća
konstatira da je sada na sjednici prisutno 10 vijećnika. 
Predsjednik otvara raspravu, budući da se nitko nije javio, isti poziva na glasanje te utvrđuje da se
Usvajanje Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Marijanci za 2018. godinu usvaja sa 9 glasova ZA
i 1 SUZDRŽAN.

Ad.3

Načelnik  Općine  Marijanci  Darko  Dorkić  iznosi  kako  je  po  prvi  puta  izrađen  godišnji  Plan
upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Marijanci, napominje kako isti zasigurno ima određene
nedostatke, ali da je svakako dobra osnova za novi plan za 2020. godinu. U planu je navedena sva
imovina  u  vlasništvu  Općine  Marijanci  i  plan  upravljanja  njome.  Nakon  izlaganja  načelnika,
predsjednik otvara raspravu na koju se javlja vijećnik Darko Bočkinac koji ima opasku na Plan u
smislu gramatičke pogreške, nadalje na raspravu se javlja vijećnik Josip Dukmenić kojeg zanima
zašto  ako  su  određene  nekretnine  u  vlasništvu  Općine  Marijanci  namijenjene  prodaji,  iz  kojeg
razloga se onda ne spusti cijena  da se iste prodaju. 
Darko Dorkić objašnjava kako smatra da su cijene dosta niske te da ne postoji nikakav interes za te
nekretnine, te ne želi stavljati cijenu koja je ispod procjeniteljske samo da bi došlo do prodaje.
Smatra da nije ispravno tako postupati  s  imovinom te  objašnjava kako je u Županiji  osnovano
povjerenstvo  uz  čiju  suglasnost  se  potvrđuje  cijena.  Na  raspravu  se  uključuje  pročelnik  Ivan
Pandurić  koji  objašnjava  da  će  Općina  morati  procjembene  elaborate  slati  na  suglasnost
Povjerenstvu u Županiju prije zaključivanja bilo koje vrste ugovora kojima se upravlja i raspolaže
imovinom, iz čega se može zaključiti da Općina neće moći sama određivati svoje cijene prema
interesu i stanju na terenu već formirati cijene isključivo prema procjembenim elaboratima i uz
suglasnost  Povjerenstva  Županije.  Načelnik  još  napominje  da  će  raspisati  trajno  otvoreni  Javni
poziv za iskaz interesa da se utvrdi postoji li uopće bilo kakav interes za kupnju tih nekretnina. Na
raspravu  se  javlja  vijećnica  Anamarija  Molnar  koja  iznosi  kako  u  naselju  Črnkovci  pojedini
mještani obrađuju određena zemljišta „špiceve” koji  su u vlasništvu Općine,  te postoji  li  kakva
mogućnost da mještani otkupe ta zemljišta. Načelnik joj odgovara da zna o kojim se zemljištima
radi, ali da je problem što ta zemljišta nisu parcelirana, što ujedno onemogućava otkup i prodaju u
tom smislu jer zemljišta nisu podijeljena na čestice. Predlaže vijećnici da izvidi situaciju na terenu
te utvrdi kakav je interes s mještanima te iznese vijeću pa će se moći postupati dalje. Govori kako je
za sada planirana parcelacija oko nogometnog igrališta,  plan je  formirati  parcele  i  u suradnji  s
Ministarstvom državne imovine planirati mogućnosti otkupa. Na raspravu se javlja vijećnik Darko



Bočkinac  koji  upozorava  na  neodgovorno ponašanje  jednog mještana  Črnkovaca.  Navodi  kako
dotični ne uređuje okućnicu te svojim djelovanjem naružuje dio mjesta u kojem stanuje. Načelnik
mu odgovara  da  je  upoznat  sa  situacijom i  da  je  dotični  već  u  više  navrata  stvorio  ozbiljnije
probleme od samog ne održavanja okućnice, ali da se jednostavno radi o problematičnoj osobi.
Općina može reagirati  na način da pošalje opomenu svima koji se tako neodgovorno ponašaju.
Bočkinac također apelira na Udrugu mještana Črnkovci da se oni pobrinu o takvim stvarima te
probaju oni utjecati na svog mještanina.
Budući da se više nitko nije javio za raspravu predsjednik je pozvao na glasanje te utvrđuje da se
Godišnji Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Marijanci za 2019. godinu usvaja sa 10
glasova ZA, odnosno jednoglasno.

Ad. 4

Pročelnik  Ivan  Pandurić  izlaže  sve  vezano  za  navedenu  točku,  pojašnjavajući  kako  se  radi  o
natječaju za zakupu prostora gdje je sadašnja slastičarnica „Safari”, te kako i dalje postoji interes
tog obrtnika za daljnjim poslovanjem u navedenom prostoru, ali uz određene promjene u vlastitom
poslovanju. Predsjednik otvara raspravu, budući da se nitko nije javio poziva na glasanje. Konstatira
da se Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Marijanci- Trg sv. Petra i
Pavla 3, Marijanci usvaja sa 10 glasova ZA, odnosno jednoglasno.

 

Ad. 5

Pročelnik Ivan Pandurić izlaže sve vezano za navedenu točku, pojašnjavajući kako je navedeni plan
napravljen prema planu Županije, te da ga je i razmotrio Odbor za civilnu zaštitu te dao suglasnost
za njegovo donošenje. Predsjednik otvara raspravu, budući da nitko od prisutnih nije imao ništa za
dodati,  pozvao je na glasanje.  Konstatira  da se Plan unapređenja zaštite  od požara za područje
Općine Marijanci za 2019. godine donosi sa 10 glasova ZA, odnosno jednoglasno.

Ad. 6

Načelnik  Darko Dorkić  pojašnjava  kako je  udruga  „ŠRD” SMUĐ Črnkovci  donijela  odluku  o
darovanju 50 % vlasničkog udjela na nekretnini (ribički dom) Općini Marijanci iz razloga što objekt
iziskuje velika financijska sredstva za održavanje što je za Udrugu odnosno njezine članove veliki
izdatak.  Rješavanjem  imovinsko  –  pravnih  odnosa  Općina  Marijanci  bi  imala  puni  legitimitet
ulagati vlastita sredstva u održavanje ove nekretnine. Predsjednik otvara raspravu na koju se javlja
Darko Bočkinac koji predlaže da se takva Odluka usvoji i govori kako je i sam član „ŠRD”Smuđ-a,
te  navodi  da  na  tom  području  ima  i  potencijala  za  turizam.  Predsjednik  poziva  na  glasanje.
Konstatira da se Odluka o prihvaćanju darovanja udjela u vlasništvu nekretnine k.č.br. 413, k.o.
Črnkovci usvaja sa 10 glasova ZA, odnosno jednoglasno.

Ad. 7

Načelnik Darko Dorkić izvještava o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 01.03 do 30.04 
2019. godine. Nakon izlaganja predsjednik poziva na glasanje, te konstatira da se Izvješće načelnika
o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 01.03 do 30.04.2019 godine usvaja sa 10 glasova 
ZA, odnosno jednoglasno.



Ad. 8

Načelnik  Darko  Dorkić  pojašnjava  kako  je  zbog  žalbe  pružatelja  usluga,  početak  rada  novog
koncesionara odgođen do daljnjega dokle god traje žalbeni postupak. Budući da nije imao drugog
izbora morao je potpisati ugovor radi nastavka odvoza i  zbrinjavanja otpada s područja Općine
Marijanci.  Pružatelj  usluge ponudio je nove cijene,  Vijeće mora dati  suglasnost na novi cjenik.
Načelnik napominje da se cijene ne razlikuju puno od cijena novog koncesionara, stoga smatra da
Odluku treba prihvatiti dok se čitava situacija ne riješi. Predsjednik otvara raspravu, na raspravu se
javlja Kruno Belošević kojeg zanima da li će se moći vršiti sada neke promjene, zamjena kanti i
slično, no načelnik mu odgovara da neće biti moguće vršiti nikakve promjene, jer ovaj cjenik će se
primjenjivati za sve bilo staračka bilo obična domaćinstva.
Predsjednik  poziva  na  glasanje,  te  konstatira  da  se  Odluka  o  davanju  suglasnosti  na  primjenu
cjenika  za  obavljanje  javne  usluge  prikupljanja  odvoza  i  zbrinjavanja  miješanog  komunalnog
otpada sa područja Općine Marijanci usvaja s 10 glasova ZA, odnosno jednoglasno.

Ad. 9

Načelnik Darko Dorkić upoznaje Vijeće s novostima te govori kako je potpisao Ugovore za dječji
vrtić u Marijancima te rekonstrukciju i nadogradnju društvenog i vatrogasnog doma u Črnkovcima,
te reciklažno dvorište u Kunišincima. Napominje kako sada kreću pripreme za rebalans proračuna
da bi se mogli realizirati svi navedeni projekti, stoga je u PBZ banci pregovarao za kreditiranje kako
bi mogli pratiti projekte, te ja banka spremna odobriti kredite i uz povoljnu kamatnu stopu od 2 %.
Nadalje, radovi na DVD-u u Marijancima su započeli i odvijaju se po planovima, s Dvd-om je
potpisan Ugovor o financiranju te je prva rata isplaćena  od 300.000,00 kuna. 
- Školska dvorana za Osnovnu školu u Marijancima je ušla u rebalans proračuna na Županijskoj
skupštini te su očekivanja da Županija ubrzo odradi javnu nabavu.
Javlja  se  Darko  Bočkinac  koji  se  zahvaljuje  načelniku  na  izlaganju  o  novitetima  i  daljnjim
planovima te kao član povjerenstva za dodjelu sredstava udrugama želi izraziti zadovoljstvo što je
Općina u mogućnosti pomoći Udruge sa svog područja, čak i s većim iznosima novca nego što je
traženo, te želi čestitati klubovima Nk Bočkinci i Nk Hajduk Marijanci na vodećim mjestima te
ribičkom društvu „Smuđ” također na dobrim rezultatima na natjecanjima.
Josip Dukmenić se javlja i postavlja pitanje vezano za kredite za praćenje projekata, u smislu za 
pokrivanje kojih troškova će se ulaziti u kredit. Načelnik mu objašnjava da je kredit planiran za dio 
sredstava koja Općina mora uložiti u realizaciju projekta, te da će to biti dugoročni kredit te da će se
za početak radova koristiti avansom.
Budući da više nitko od prisutnih nije javio za riječ, predsjednik je u 20:30 minuta zaključio 18. 
sjednicu Vijeća.

Zapisničar:                                                                                     Ovjerovitelji zapisnika:

Ana Prevolšek                                                                                   1. Katarina Krleža

                                                                                                            2. Miroslav Bočkinac


