
ZAPISNIK

Sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci održane 22. studenog 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, Sandra Oršikić -
Stanković
Ostali  prisutni na sjednici:  Darko Dorkić-  načelnik Općine Marijanci,  Tomislav Jelić-  zamjenik
načelnika Općine Marijanci, Ivan Pandurić- Pročelnik JUO, Jadranka Landup – ravnateljica dječjeg
vrtića Pinokio Donji Miholjac, 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 Miroslava Bočkinca i Krunu Beloševića za ovjerovitelje
zapisnika. Isti prijedlog je usvojen jednoglasno.

Predsjednik započinje s čitanjem Dnevnog reda kako slijedi:

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća (D. Šargač)
2. Izvješće o ostvarivanju Plana i programa rada za 2018/2019. godinu te Plan i program 

rada Dječjeg vrtića „Pinokio” Donji Miholjac za pedagošku godinu 2019./2020. 
(D.Dorkić, ravnateljica vrtića J. Landup)

3. Donošenje Odluka o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima i korisnicima 
socijalne pomoći sa područja Općine Marijanci za 2019. godinu

4. I. Izmjene i dopune Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja 
mladih na području Općine Marijanci (D. Dorkić)

5. Prezentacija prijedloga Plana proračuna Općine Marijanci za 2020. godinu (D. 
Dorkić)

6. Vijećnička pitanja i razno

Predsjednik otvara raspravu za predloženi Dnevni red. 
Na raspravu se javlja Josip Dukmenić, kojeg zanima zašto se u svezi točke 4. I. Izmjene i dopune
programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na području Općine Marijanci
nisu dobili materijali za sjednicu, odnosno zašto vijećnici nisu dobili Program da se utvrdi što se
točno mijenja. Načelnik Darko Dorkić pojašnjava da je to Program koje je ovo Vijeće donijelo i da
ga svi već imaju, te da se u programu mijenjaju dvije stavke, te će pod tom točkom izvjestiti o čemu
se točno radi. Budući da više nije bilo primjedbi i prijedloga za predloženi Dnevni red, Predsjednik
poziva  na  glasanje  za  predloženi  Dnevni  red  te  se isti  usvaja  sa 10  glasova  ZA,  odnosno
jednoglasno.

Ad. 1
Budući da nije bilo primjedbi na Zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci, isti je
usvojen sa 10 glasova ZA, odnosno jednoglasno.



Ad. 2
Načelnik Darko Dorkić ističe dosadašnju dobru suradnju s dječjim vrtićem Pinokio Donji

Miholjac, te govori o budućnosti dječjih vrtića na području Općine Marijanci. Podsjeća kako je u
pripremi  izgradnja  i  rekonstrukcija  dječjeg  vrtića  u  Marijancima,  te  kako  je  ista  financirana
sredstvima EU. S obzirom na navedeno vrtić se ne može dati  na upravljanje privatniku,  već je
nužno u  suradnji  s  Gradom Donjim Miholjcem raditi  na  pronalaženju rješenja  pravnog statusa
Općine  Marijanci  kao  suvlasnika  Dječjeg  vrtića  „Pinokio”  Donji  Miholjac.  Pojašnjava  vijeću
„problematiku” imovinsko-pravnih odnosa u vezi s vrtićem, te kronološki njegov status. Navodi
slijedeće

Osnivač dječjeg vrtića je bila država, te su jedno vrijeme dječji vrtići djelovali u sklopu
škola, kasnijim reformama vrtić pripada Općini Donji Miholjac u čijem su sastavu bili i Marijanci,
stoga logično je zaključiti da Marijanci i dalje imaju udio u tom vrtiću, budući da nikada nisu izašli
iz vlasništva istoga. Sada je vrtić u vlasništvu Grada Donji Miholjac te je mišljenja je da treba
revizijom utvrditi status općine Marijanci u tom odnosu.
Nadalje, što se tiče djelovanja samog vrtića nakon rekonstrukcije, te s obzirom na plan ustrojavanja
desetosatnog programa u dva odjeljenja i jaslicama  u vrtiću u Marijancima, smatra da je potrebno
pristupiti  osmišljavanju,  pripremi i  planiranju rada Dječjeg vrtića „Pinokio”  Donji  Miholjac na
području Općine Mariajnci za pedagošku godinu 2020./2021, s obzirom da će takav rad uvjetovati
nova zapošljavanja i potpuno drugačiju organizaciju rada. 
Napominje da neovisno o kapacitetu dječjeg vrtića u Marijancima, svakako je u planu da ostane
dječji vrtić u Črnkovcima sve dokle god bude bilo za njega interesa.

U 18:15 h sjednici se priključuje vijećnica Sandra Oršikić-Stanković, Predsjednik konstatira
kako  su  na  sjednici  sada  prisutni  svi  vijećnici,  odnosno  njih  11,  te  i  dalje  postoji  kvorum za
donošenje odluka.

Ravnateljica dječjeg vrtića „Pinokio” Donji Miholjac Jadranka Landup također potvrđuje
riječi načelnika i ističe kako je uvijek bila dobra suradnja između Općine Marijanci i dječjeg vrtića.
Napominje kako se načelnik uvijek trudio stvoriti bolje materijalne uvjete u vrtićima na području
Općine. Napominje problematiku dječjeg vrtića u Črnkovcim kako zbog ne riješenih imovinsko-
pravnih odnosa na zgradi nije moguće priključiti plin, ali se svakako nada da će se i taj problem
riješiti.  Ističe kako nikome nije  u  interesu  zatvaranje dječjeg vrtića  u Črnkovcima,  čak  štoviše
europski trendovi diktiraju stvaranje mreža dječjih vrtića, te je svakako svima u interesu da se taj
vrtić zadrži. Apsolutno podržava inicijativu mještana da se vrtić obnovi i da djeca pohađaju vrtić
koji ima zadovoljavajuće i bolje standarde od postojećih.
Također  smatra  da  treba  priči  promišljanju  i  organiziranju  rada  u  desetosatnom  programu  u
Marijancima, te s obzirom da se vrtić u Donjem Miholjcu također rekonstruirao te je došlo do
proširenja kapaciteta na 200 djece, posjeduje određeno iskustvo u svim segmentima organizacije
rada u takvim uvjetima. Pobliže pojašnjava strukturu i obveze ukoliko se budu ispunili uvjeti za
formiranje desetosatnog programa, što uključuje zapošljavanje još ljudi,  te obvezu osiguravanja
toplog obroka.

Za riječ se javlja vijećnik Alen Babić želi jasan odgovor u smislu kakvi su planovi s dječjim
vrtićem u Črnkovcima. Stava je kako dječji vrtić u Črnkovcima ne udovoljava standardima, te s
obzirom da djece ima apelira da se dječji vrtić u Črnkovcima zadrži. Napominje kako je saznanja da
se iz fondova EU moglo dobiti stopostotno financiranje obnove vrtića.

Načelnik mu ponavlja da se ide u smjeru da se zadrže oba vrtića, uz istovremeno rješavanje
imovinsko-pravnih odnosa, te što se tiče financiranja obnove vrtića prijavljen je bio dječji vrtić u
Marijancima, koji je prošao, a nije moguće dobiti dva ista projekta na istom području.

Ravnateljica Landup govori kako podržava takvu inicijativu, te opet napominje kako je cilj
stvarati mreže dječjih vrtića i svakako je za to da se stvore što bolji materijalni uvjeti u postojećem
vrtiću.

Na raspravu se javlja potpredsjednik Dukmenić koji želi da mu se pojasni odnos grad Donji
Miholjac u Općini Marijanci, odnosno dječjem vrtiću, te ukoliko postoji problem, zašto se o tome
nije razgovaralo i isto riješavalo prije same investicije. 



Načelnik mu odgovara kako se do sada uvijek započinjala ta tema sa svakim dosadašnjim
gradonačelnikom,  ali  se  ista  nikada  nije  riješila,  po  njegovom je  jedino ispravno viđenje  neka
revizor utvrdi prema činjenici da Općina Marijanci nikada nije „izašla” iz vlasništva vrtića.

Na raspravu se dalje uključuje vijećnik Alen Babić koji iznosi svoj strah u svezi budućnosti
naše države. Ističe kako je skeptičan prema svemu, a posebno prema „normalnosti” u našoj državi.
Govori: „Ne znam, što će biti, čuo sam da će zatvarati ove male”. U tom smislu samo želi istaknuti
da bi  Općina trebala težiti da ima realne planove.
Također govori načelniku kako je čuo da se dvoje djece iz Čamagajevaca voze taksi prijevozom u
vrtić,  pa  želi  objašnjenje,  te  smatra  da  bi  se  i  drugim  roditeljima  trebalo  podmiriti  troškove
prijevoza djece u vrtić.

Načelnik pojašnjava kako je zakonom propisana obveza pohađanja predškolskog programa
za djecu koja su određene dobi i to u trajanju od 250 sati, i sama Općina ga je dužna organizirati.
Isti program se odvija u sklopu redovnog programa u vrtiću u Marijancima i Črnkovcima, roditelji
iz  Čamagajevaca čija  su djeca obvezna pohađati  program javili  su se  ravnateljici  kako nemaju
mogućnost  organizacije prijevoza,  a  budući da se radi  o obveznom programu, Općina je dužna
omogućiti pohađanje istoga i organizirati prijevoz, ukoliko je mjesto udaljenije. 

Na raspravu se uključuje vijećnik Darko Bočkinac koji podržava vožnju djece, ali ga zanima
da li je načelnik pitao i da li druga djeca možda trebaju prijevoz!? 

Vijećnica Anamarija Molnar iznosi kako zna slučaj iz Bočkinaca gdje dijete od 3,4 godine
ide pješice u vrtić. 

Vijećnik  Darko  Bočkinac  iznosi  da  neovisno  o  tome  da  li  je  Općina  obvezna  ili  nije
organizirati prijevoz, smatra da bi se trebalo pomoći i drugima koji žele pohađati vrtić, a nemaju
mogućnost prijevoza.

Načelnik odgovara kako se do sada nitko nije javio, niti ravnateljici niti njemu, da ne može
on znati sve slučajeve u svim mjestima, te ukoliko netko ima problem stava je da bi se sam trebao
javiti nadležnima. 

Ravnateljica Landup se uključuje i pojašnjava da se radi o predškolskom minimumu koji je
obvezan, te da zaista ne zna da drugi roditelji imaju problem, napominje kako svaki mjesec održava
odgojiteljska  vijeća,  te  stvarno  nema  saznanja  o  nekim  teškim  slučajevima  u  svezi  problema
prijevoza, konkretno misleći na spomenuto dijete iz Bočkinaca.

Vijećnik Kruno Belošević govori da ne može razumjeti činjenicu da nekolicina djece ide u
vrtić iz Bočkinaca, što nije slučaj u Čamagajevcima, te da ne mogu povesti to jedno dijete ukoliko
zaista ide pješke, a općina mu nije dužna organizirati prijevoz.

Budući da se više nitko nije javio na raspravu, Predsjednik poziva na glasanje i konstatira
kako  se  Zaključak  o  nadopuni  godišnjeg  plana  i  programa  rada  Dječjeg  vrtića  „Pinokio”  za
2019/2020. godinu usvaja sa 11 glasova ZA, odnosno jednoglasno.

Ad. 3
Načelnik predlaže Odluku koja je gotovo identična onoj koju je vijeće usvojilo ove godine uoči
Uskrsa.  Pojašnjava  kako  je  u  rebalansu  vidio  mogućnost  da  se  po  istom modelu  kako  su  se
isplaćivale  uskrsnice,  isplate  i  božićnice  umirovljenicima  i  korisnicima  socijalne  pomoći.
Predsjednik otvara raspravu, budući da se nitko nije javio na istu, predlaže glasanje , te konstatira
kako se Odluka o isplati prigodnog dara božićnice umirovljenicima i korisnicima socijalne pomoći
usvaja sa 11 glasova ZA, odnosno jednoglasno.

 Ad. 4
Načelnik pojašnjava kako je u Programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja

mladih na području Općine Marijanci nužno donijeti određene izmjene, prije svega u odnosu na
važeći  program smatra  da  je  nužno  promijeniti  stavku koja  se  tiče  dobne granice  podnositelja
zahtjeva. Izmjenama predlaže da osoba u trenutku prijave na javni poziv mora biti mlađa od 40
godina, nadalje, podnositelji zahtjeva koji su u braku, gledat će se kao zajednica, neovisno da li je



jedno od njih suvlasnik na nekretnini, te prilikom kasnijeg praćenja i dokazivanja svog boravka na
području Općine pored prebivališta, tražit će se i dokaz o boravištu. 

Predsjednik otvara raspravu, na istu se javlja vijećnik Alen Babić koji govori kako je stvarno
očekivao više,  te  da  stvarno  podržava  pomoć mladima,  ali  ne  može  vjerovati  da  se  ništa  nije
predložilo u svezi promjene stavke koja bi onemogućila zloupotrebu te mjere.

Potpredsjednik Dukmenić iznosi da ga smeta to što se takvi slučajevi vežu uz samo jednu
stranku.

Načelnik odgovara vijećniku Babiću pitanjem da li zna kako funkcionira vijeće, te da ima i
on pravo podnijeti prijedlog sa svojim klubom vijećnika.

Budući da se više nitko nije javio na raspravu, Predsjednik predlaže glasanje, te konstatira
kako se I. Izmjene i dopune Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na
području Općine Marijanci usvajaju sa 7 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA.

Ad. 5
Načelnik prezentira prijedlog Plana proračuna za 2020. godinu, napominje kako je ovo samo

prezentacija, te da nije potrebno pisati amandmane u ovoj fazi, prema dosadašnjoj praksi konačni
prijedlog Plana će biti objavljen na savjetovanju s javnošću gdje će biti moguće pisati prijedloge na
isti, a sada u ovoj fazi poziva na usmene prijedloge.
Pojašnjava račun rashoda kako je njime nastojao pokriti sve segmente javne uprave, ističe kako je
za obitelji s djecom planirano najviše financijskih sredstava. Po uzoru na 2019. godinu nastavlja se
financiranje  programa „Zaželi”,  stručno osposobljavanje,  javni  radovi,  planirano je  i  povećanje
osnovice za obračun plaća zaposlenicima jedinstvenog upravnog odjela od 8,3 %. Nadalje, planira
se s nastavkom i dovršetkom velikih projekata te manjih kao što su opremanje  prostorija udruga,
društveni  dom  Čamagajevci-ugradnja  centralnog  grijanja,  uređenje  poslovnog  prostora  novog
poštanskog ureda i dr. 

Na raspravu se javlja Josip Dukmenić, koji smatra da povećanje osnovice za obračun plaća
zaposlenicima  nije  opravdano,  naime  u  usporedbi  s  trenutnim aktualnim događanjima  u  državi
komentira kako prosvjeta već gotovo mjesec dana štrajka za 6,3 % povećanje koeficijenta, dok mi
odmah idemo za 8,3 % povećanja osnovice.  Navodi kako je ovo vijeće i 2015. godine i 2018.
godine  donosilo  Odluke  kojom  se  plaća  kontinuirano  povećavala,  mijenjana  je  i  osnovica  i
koeficijenti. Sukladno iznesenom ne vidi razlog da se to učini i sada, misleći konkretno, zašto se i
sada ne korigira koeficijent osobi kojoj je to prema zakonu obavezno učiniti i dalje ne vidi opravdan
razlog da se zbog jedne osobe ide u povećanje svima, budući da će se na taj način jednoj osobi
povećati plaća za 250,00 kuna, dok nekom drugom za 800,00 kuna, što nije mali izdatak. Isto tako
smatra da uz isplatu neoporezivog djela od 7.500,00 kn po djelatniku godišnje, te „cipelarine” u
iznosu od 250,00 kn po djelatniku mjesečno, nema potrebe za dodatnim povećanjem. Čvrstog je
stava da ne treba ići prema tome da se osnovica pretvori u minimalac te predlaže neka se osnovica
poveća onoliko koliko se povećao indeks potrošačkih cijena u godini.

Načelnik objašnjava kako su dokle god je to bilo prihvatljivo i moguće svakim povećanjem
minimalne plaće , donosila Odluka o povećanju koeficijenta, ali smatra da to više nije prihvatljivo
iz razloga što se koeficijent osobe koja radi na poslovima čišćenja približava koeficijentu osobe
koja radi u računovodstvu, po njemu to nije korektno. Isto tako navodi, da i uz ovo povećanje i dalje
će svi djelatnici imati manje plaće od radnika iz susjednih općina koje su jednako razvijene, tako da
se ne radi ovdje o nekom „napuhavanju” i neopravdanom povećanju plaća. 

Na raspravu se javlja Miroslav Bočkinac koji govori kako se da zaključiti da u proračunu za
2020. godinu naselje Bočkinci nisu uvršteni u velike kapitalne projekte, te smatra kao član odbora
za kulturu i  šport  da se trebaju povećati  sredstava nogometnom klubu Bočkinci i  nogometnom
klubu Marijanci. Smatra da iznos s kojim raspolažu nije dovoljan za podmirenje osnovnih režijskih
troškova i  rang natjecanja u kojem je klub.  Zbog velikih troškova ne mogu riješiti  ni  problem
osnovne infrastrukture te spominje kako prostorije NK „Bočkinci” nemaju priključak na vodovodnu
mrežu, te im se događa da ponekada nemaju uopće vode u prostorijama.



Načelnik Dorkić odgovara kako je zatražio očitovanje i ostalih klubova, te će u svezi dodatnog
financiranja, odnosno povećanja sredstava nogometnim klubovima, razmotriti dobivene prijedloge i
donijeti odluku za koliko se sredstava mogu povećati. Ističe kako planira da se sredstva svakako
povećaju, ali dok ne razmotri sve prijedloge, ne može govoriti o iznosima i potvrditi.
U svezi kapitalnih projekata, navodi kako u 2020. godini planira da se sve započeto dovrši, te da se
2021. godine započne s novim ciklusom projekata.

Ad. 6
Predsjednik otvara raspravu pod točkom Vijećnička pitanja i razno, na koju se javlja Alen

Babić,  te pojašnjava kronologiju izgradnje ceste Čamagajevci-Bočkinci,  napominje kako su sve
dozvole ishođene još prije četiri godine i kako bi želio da se taj projekt nastavi jer na taj način bi se
riješio i problem parkirališta kod mrtvačnice, moli načelnika da se pokuša na županijskoj skupštini
zauzeti malo više da se taj projekt nastavi.

Načelnik mu odgovara da podržava inicijativu, te će svakako prijedlog iznijeti na skupštini,
iako trebamo biti svjesni činjenice za županija ima puno cesta u svojoj nadležnosti, te spomenuta
cesta  do sada  nije  bila  prioritet,  ali  svakako realizaciju  izgradnje  spomenute  ceste,  podržava  u
cijelosti.

Vijećnica Anamarija Molnar postavlja pitanje što je to „cipelarina”, ističući kako prvi puta
čuje  za  to,  referirajući  se  činjenice  iznesene  pod  točkom  5.,  u  smislu  prihoda  djelatnicima
jedinstvenog upravnog odjela.

Načelnik joj odgovara kako je to neoporezivi dio dohotka koji se isplaćuje radnicima koji
dolaze na posao u mjesto koje je ujedno i mjesto njihovog prebivališta, te ne ostvaruju pravo na
putne troškove, veća kao trošak  dolaska na posao ostvaruju pravo na cipelarinu.

Na raspravu se javlja potpredsjednik Josip Dukmenić koji govori da bi se utrošak od zakupa
poljoprivrednog  zemljišta,  odnosno  ta  sredstva  bi  se  trebala   iskoristiti  za  poljoprivrednu
infrastrukturu. Smatra da je 300.000,00 kn malo za „otresnice” tkz. poljske puteve.
Načelnik odgovara nije točno da se ne provode poljoprivredni projekti, podsjeća na izgradnju 12 km
cesta (putem projekta IPARD) za koji se još i danas otplaćuje kredit. Te isto tako napominje kako se
taj prihod prema zakonu ne može ulagati samo u poljoprivredu već i u druge segmente komunalne
infrastrukture.

Nadalje, potpredsjednik Dukmenić apelira na Vijeće i predlaže da isto uputi zahtjev DVD
Črnkovci  da  se  pridruži  Vatrogasnoj  zajednici  Marijanci,  jer  smatra  da  će  u  budućnosti  biti
problema oko toga, napominje kako načelnik ne čini dovoljno po tom pitanju.

Načelnik govori kako je već u više navrata razgovarao i na Godišnjoj skupštini je javno
pozvao DVD Črnkovci da se priključi Vatrogasnoj zajednici Marijanci, do danas još uvijek nema
apsolutno  nikakvog  konsenzusa  oko toga.  Budući  da  je  njihova zakonska  obveza  da  budu dio
Vatrogasne zajednice Marijanci, čeka nadležne da im oni izdaju takvo rješenje. 

Vijećnik Babić napominje kako je on upoznat sa čitavom situacijom i stava je da politika
kroji sudbinu udruga, on pak smatra da načelnik vrši pritisak na iste i da to ne smije činiti.

Vijećnik Darko Bočkinac se javlja na raspravu te govori načelniku kako je je saznanja da
županija financira izgradnju rukometnih igralište, te želi  dati  prijedlog za izgradnju rukometnog
igrališta u Bočkincima, pa ukoliko je moguće da se na županijskoj skupštini načelnik zauzme za taj
prijedlog.
Načelnik Dorkić mu odgovara kako je već predložio rukometno igralište u Črnkovcima, te nije u
mogućnosti trenutno dati inicijativu za njegov prijedlog.
Budući da više nitko nije imao pitanja predsjednik Šargač je zaključio 21. sjednicu Vijeća Općine
Marijanci u 20:06 sati.

Zapisničar:                                     Ovjerovitelji zapisnika:

Ana Prevolšek                                 1. Miroslav Bočkinac                    2. Kruno Belošević
                                                                                                          


