ZAPISNIK
Sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci održane 17. prosinca 2019. godine s početkom u
17:00 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, Ivan Pandurić- Pročelnik
JUO, Predstavnici medija (novinar Hrvatskog radia Valpovštine i Glasa Slavonije), te Ana
Prevolšek - zapisničar.
Sjednica je započela s radom u 17:05 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 upozorava kako je došlo do izmjena u Dnevnom redu koji je dostavljen u
materijalima, te je na početku sjednice svima uručen novi izmijenjeni Dnevni red koji predlaže.
Pojašnjava da se izmjene odnose na formalni dio, dok je tekstualni dio ostao nepromijenjen.
Započinje s iznošenjem istoga kako slijedi:
DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća (D. Šargač)
2. a) Usvajanje III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Marijanci za 2019. godinu (D.
Dorkić)
b) Donošenje I. Izmjena i dopuna programa javnih potreba u vatrogastvu za Općinu
Marijanci za 2019. godinu (D. Dorkić)
c) Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog
doprinosa za 2019. godinu (D. Dorkić)
d) Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za
Općinu Marijanci za 2019. godinu (D. Dorkić)
e) Donošenje III. Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture u
Općini Marijanci za 2019. godinu (D. Dorkić)
f) Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za Općinu
Marijanci za 2019. godinu (D. Dorkić)
g) Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju,
školstvu i visokoškolskom obrazovanju za Općinu Marijanci za 2019. godinu (D.
Dorkić)
h) Donošenje Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa,
zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanju na korištenje bez javnog
poziva, poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i koncesije na području Općine
Marijanci za 2019. godinu (D. Dorkić)
i) Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i društvenim
djelatnostima za Općinu Marijanci za 2019. godinu (D. Dorkić)
3. a) Usvajanje Proračuna Općine Marijanci za 2020. godinu i projekcija Proračuna za
2021. i 2022. godinu (D. Dorkić)
b) Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Marijanci za 2020. godinu i
projekcija Proračuna za 2021. i 2022. godinu (D. Dorkić)

c) Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za
ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva,
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i koncesije na području Općine Marijanci
za 2020. godinu (D. Dorkić)
d) Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2020.
godinu (D. Dorkić)
e) Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini
Marijanci za 2020. godinu (D. Dorkić)
f) Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
Općini Marijanci za 2020. godinu (D. Dorkić)
g) Donošenje Programa javnih potreba u kulturi i društvenim djelatnostima za Općinu
Marijanci za 2020. godinu (D. Dorkić)
h) Donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za Općinu Marijanci za
2020. godinu (D. Dorkić)
i) Donošenje Programa javnih potreba u sportu za Općinu Marijanci za 2020. godinu
(D. Dorkić)
j) Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i
visokoškolskom obrazovanju za Općinu Marijanci za 2020. godinu (D. Dorkić)
k) Donošenje Programa javnih potreba u vatrogastvu za Općinu Marijanci za 2020.
godinu (D. Dorkić)
4. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Marijanci za 2019.
godinu (I. Pandurić)
5. Usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Marijanci u 2020.
godini (I. Pandurić)
6. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Marijanci za 2020. godinu (I.
Pandurić)
7. Usvajanje godišnjeg plana davanja koncesija Općine Marijanci za 2020. godinu (I.
Pandurić)
8. Donošenje II. izmjena i dopuna Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i
zamjenika načelnika iz radnog odnosa (I. Pandurić)
9. Usvajanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 01. listopad – 30.
studeni 2019. godine (D. Dorkić)
10. Vijećnička pitanja i razno
Predsjednik otvara raspravu na predloženi Dnevni red, a budući da nije bilo primjedbi i
prijedloga na isti, poziva na glasanje, te konstatira kako se Dnevni red za 22. sjednicu Općinskog
vijeća Općine Marijanci usvaja sa 10 glasova ZA.
U 17:15 sjednici se priključuje vijećnica Sandra Oršikić-Stanković. Predsjednik pozdravlja istu, te
konstatira kako je sada na sjednici prisutno svih 11 vijećnika.
Ad. 1
Predsjednik otvara raspravu u svezi Zapisnika sa 21. sjednice, na istu se javlja Josip
Dukmenić koji ima primjedbe.
Naime, isti predlaže da se u zapisniku u Ad.5, odlomak 1., redak 8, iza broja i postotka 8,3 % brišu
riječi: „zbog povećanja minimalne plaće za 2020. godinu.”
Pojašnjava kako je stava da bi zapisnik trebao biti istinit, a istina je da se plaća povećava odlukom
načelnika, a ne zbog navedenog razloga, stoga predlaže da se gore navedena formulacija izbriše iz
zapisnika.

Nadalje, na raspravu se javlja Alen Babić koji daje komentar u svezi objave zapisnika na
web stranici općine. Izražava nezadovoljstvo što zapisnik koji je usvojen na prošloj sjednici nije
objavljen nakon održane sjednice.
Pročelnik Ivan Pandurić mu odgovara kako je zapisnik objavljen na web stranici naknadno,
te mu pojašnjava gdje ga može pronaći.
Potpredsjednik Dukmenić komentira da bi objave trebale biti preglednije, te da bi se
dokumenti poput zapisnika i službenih glasnika trebali objavljivati prioritetnije na naslovnici web
stranice u odnosu na ostale informativne obavijesti koje se nalaze na naslovnici.
Pročelnik govori kako će uvažiti prijedloge, te će postaviti web stranicu da bude što
preglednija.
Budući da se više nitko nije javio na raspravu, Predsjednik poziva na glasanje uz predložene
izmjene u zapisniku, te konstatira kako se Zapisnik sa 21. sjednice uz predložene izmjene u Ad.5,
odlomak 1., redak 8, iza broja i postotka 8,3 % brišu riječi: „zbog povećanja minimalne plaće za
2020. godinu, usvaja sa 11 glasova ZA.
Ad. 2
Načelnik Darko Dorkić kratko pojašnjava kako se proračun smanjuje za 17.172.875,00 kuna iz
razloga što u 2019. godini nisu realizirani svi započeti projekti, te se s nastavkom realizacije planira
u 2020. godini. Planiran je dovršetak projekta reciklažnog dvorišta, rekonstrukcije dječjeg vrtića
Marijanci, rekonstrukcije i nadogradnje DVD Marijanci, izgradnje vatrogasnog doma Črnkovci, te
pješačke staze i parkiralište u Marijancima i pješačke staze i javne rasvjete u dijelu između
Bočkinaca i Črnkovaca.
Nakon izlaganja načelnika, predsjednik otvara raspravu.
Potpredsjednik Josip Dukmenić ima primjedbu na prezentaciju rebalansa proračuna u smislu
forme u kojoj je ispisan, te da ga je jako teško tumačiti i pratiti, vjeruje da se može napraviti jasniji i
pregledniji prikaz, te smatra da je puno rashoda svedeno pod „rashode” koji nisu točno specificirani,
navodi primjer „Ostale nespomenute usluge” i tome slično. Predlaže da se takve stavke dodatno
pojasne prilikom prezentacije i u materijalima.
Načelnik odgovara kako je svjestan da je tablice ponekad teško tumačiti i pratiti, ali da je
jednostavno nemoguće za svaki trošak otvoriti stavku, a isto tako gotovo je nemoguće određene
troškove svesti pod zajednički nazivnik, pa je jedino logično svesti ih pod „ostale troškove” i slično.
Napominje kako zasigurno nema skrivenih troškova, te prihvaća prijedlog predsjednika i
potpredsjednika da se za određene stavke dostave i pisana pojašnjenja u materijalima.
Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Šargač poziva na glasanje za slijedeće podtočke te
konstatira da se:
a.) III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Marijanci za 2019. godinu usvajaju sa 8 glasova ZA i 3
SUZDRŽANA
b) I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u vatrogastvu za Općinu Marijanci za 2019. godinu
usvajaju sa 8 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA
c) II. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2019.
godinu usvajaju sa 9 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA
d) II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za Općinu Marijanci za 2019.
godinu usvajaju sa sa 11 glasova ZA.
e) III. Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture u Općini Marijanci za 2019.
godinu usvajaju sa 9 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA

f) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za Općinu Marijanci za 2019. godinu
usvajaju sa 8 glasova ZA, 1 PROTIV i 2 SUZDRŽANA
g) II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i visokoškolskom
obrazovanju za Općinu Marijanci za 2019. godinu usvajaju sa 11 glasova ZA.
h) Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake,
prodaje izravnom pogodbom i davanju na korištenje bez javnog poziva, poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH i koncesije na području Općine Marijanci za 2019. godinu usvajaju sa 9 glasova ZA i
2 SUZDRŽANA
i) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i društvenim djelatnostima za Općinu
Marijanci za 2019. godinu usvajaju sa 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN
Ad. 3
Načelnik pojašnjava kako je prijedlog Proračuna za 2020. godinu bio prezentiran na posljednjoj
sjednici, te kako je isti objavljen na web stranicama na e-savjetovanju s javnošću, te su se u tom
periodu mogli dati određeni prijedlozi i primjedbe, odnosno pisati amandmani.
Navodi kako je bilo prijedloga i primjedbi od strane kluba vijećnika HDZ-a, od Udruge
mještana Črnkovaca, te jedan osobni prijedlog, odnosno komentar fizičke osobe, podnesen putem
interneta na E savjetovanju
Ističe kako je razmotrio sve prijedloge, te određene sugestije i prihvatio, u skladu s time se i prvi
prijedlog proračuna koji je prezentirao na prošloj sjednici promijenio.
Napominje kako je veći dio prihoda koji se planira u 2020. godini povrat sredstava od DVD-a, te
pomoći iz županijskog i državnog proračuna. Ostvarenje prihoda će ovisiti o ažurnosti Agencije za
plaćanje.
Što se tiče rashodovne strane za proračun 2020. godine napominje kako su povećana
sredstva za sport, vatrogasnu zajednicu, te se odustaje od uređenja „katnica” gdje je sada dječji vrtić
u Črnkovcima već je planirano financiranje izrade projektne dokumentacije za novi dječji vrtić u
Črnkovcima na novoj lokaciji. Ističe kako je to bio prijedlog Udruge mještana Črnkovaca, te kako
je isti usvojen u cijelosti.
Navodi plan realizacije projekata tijekom 2020. godine , a to su :
- dječji vrtić u Marijancima, reciklažno dvorište, parkiralište, društveni dom Črnkovci, dovršetak
staze Bočkinci – Črnkovci, uređenje poljskih puteva, te opremanje društvenog doma Marijanci.
Po uzoru na 2019. godinu nastavlja se s sufinanciranjem školstva, vatrogastva, udruga, studenata,
učenika, stanovanja, prijevoza i svih ostalih stavki koje su i u ovoj tekućoj godini financirane.
Ističe kako niša nije ukinuto i nastavlja se s projektima „Zaželi”, stručno osposobljavanje,
javni radovi, te predlaže i povećanje osobnog dohotka djelatnicima jedinstvenog upravnog odjela.
Zaključno govori kako smatra da je ovo jedan realan i dobar proračun, te da očekuje podršku
vijeća za isti.
Smatra da će u 2020. godini biti velika obveza i odgovornost općine da se svi projekti uspješno
realiziraju, te da ne dođe do pogrešaka i da sve ide prema planovima.
Predsjednik otvara raspravu na koju se javlja vijećnik Alen Babić
- Zanima ga zašto načelnik nije spomenuo da je klub vijećnika HNS-a podnio prijedlog, te da je
dječji vrtić bio i njihov prijedlog, a ne samo Udruge mještana Črnkovaca.
- Pročelnik Pandurić mu odgovara kako je na web stranici zaprimljen prijedlog od osobe koja se
predstavila osobnim imenom i prezimenom, što je načelnik na početku i izvjestio. Ta osoba je samo
postavila komentar na proračun koji se čak nije morao ni razmatrati, te kako je isti ipak razmotren i
stavljen u izvješće.
- Vijećnik Alen Babić izražava sumnju da pročelnik opstruira rad i zalaganje njegovog kluba.

- Pročelnik mu ponavlja kako Klub vijećnika HNS-a nije spomenut zato što se nitko nije tako niti
predstavio.
- Na raspravu se uključuje načelnik koji objašnjava kako je dio prijedloga prihvaćen, a dio nije, te
govori vijećniku Babiću da valjda može prihvatiti tu činjenicu da se nije moglo uvažiti sve, te
ukoliko je to važno preformulirat će svoj navod, te govori kako je prijedlog u svezi dječjeg vrtića
prihvatio i na inicijativu oporbe.
Na raspravu se javlja potpredsjednik Dukmenić koji smatra da je došlo vrijeme da se
proračun okrene u nekom drugom smjeru, pojašnjava kako kroz nekoliko godina nećemo moći
očekivati istu visinu prihoda od fiskalnog poravnanja, jer to je dio koji se izdvaja od broja
stanovnika, a s obzirom na smanjenje broja stanovnika, realno je očekivati smanjenje tog prihoda u
narednim godinama.
Također smatra da treba kvalitetnije popratiti studente, obitelji s onovnoškolcima, te možda čak
promišljati i o izgradnji stambenih zgrada, smatra da proračun treba još više biti okrenut na
socijalnu stranu.
Također smatra da Općina treba sve napraviti da se poduzetnička zona u Črnkovcima uredi i ima
svu potrebnu infrastrukturu.
Na raspravu se uključuje vijećnik Alen Babić koji se također zalaže za uređenje
poduzetničke zone u Črnkovcima te ističe kako je nužno uložiti u svu potrebnu infrastrukturu.
Načelnik Darko Dorkić govori kako su sve sugestije dobro došle, te kako treba razmotriti
sve mogućnosti, ali prvenstveno treba završiti započete projekte. Svjestan je činjenice da će od
prihoda od poravnanja nakon 2021. godine biti manja sredstva, ali svakako će se naći model da se ta
sredstva nadomjeste putem nekih drugih izvora. Što se tiče mjera, s obzirom na situaciju u državi i
trend iseljavanja, nije siguran da postoji mjera kojom bi zaustavili isto. Prema nekim podacima kaže
da se iseljavanje zaustavlja i sam se nada da će u budućnosti biti bolje.
Na raspravu se javlja Darko Bočkinac koji komentira povećanja sredstava za sport i
vatrogastvo te i sam je u član Povjerenstva za dodjelu sredstava udrugama, te uvijek prihvaća sve,
ali želi skrenut pozornost na uređenje nerazvrstanih cesta, odnosno otresnica.
Ističe kako su nam ceste pune blata koje predstavlja opasnost za vozače, te smatra da je puno bolje
uložiti u uređenje nerazvrstanih cesta već ulagati toliko u udruge. Također iznosi da treba povećati
iznose za socijalu i umirovljenicima.
Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Šargač poziva na glasanje za slijedeće podtočke, te
konstatira da se:
a) Proračun Općine Marijanci za 2020. godinu i projekcija Proračuna za 2021. i 2022. godinu,
usvaja sa 9 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA
b) Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Marijanci za 2020. godinu i projekcija Proračuna za
2021. i 2022. godinu usvaja sa 9 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA
c) Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom
pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva, poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i
koncesije na području Općine Marijanci za 2020. godinu, usvaja sa 11 glasova ZA.
d) Program utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2020. godinu, usvaja sa 11
glasova ZA.
e) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Marijanci za 2020.
godinu, usvaja sa 11 glasova ZA.
f) Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Marijanci za 2020.
godinu, usvaja sa 11 glasova ZA.

g) Program javnih potreba u kulturi i društvenim djelatnostima za Općinu Marijanci za 2020.
godinu, usvaja sa 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.
h) Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za Općinu Marijanci za 2020. godinu, usvaja sa 11
glasova ZA
i) Programa javnih potreba u sportu za Općinu Marijanci za 2020. godinu, usvaja sa 8 glasova ZA,
1 PROTIV i 2 SUZDRŽANA
j) Program javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i visokoškolskom obrazovanju za
Općinu Marijanci za 2020. godinu, usvaja sa 11 glasova ZA
k) Programa javnih potreba u vatrogastvu za Općinu Marijanci za 2020. godinu, usvaja sa 8 glasova
ZA i 3 SUZDRŽANA
Ad.4
Pročelnik iznosi sve za navedenu točku, te navodi kako su već poduzete mjere da se ustroji
postrojba od 20 članova, koji bi mogli aktivno sudjelovati, odnosno biti imenovani u postrojbu. U
skladu s time čeka se očitovanje nadležnog tijela da se vidi popis djelatnih vojnih osoba s našeg
područje, te će se u skladu s time dalje postupati.
Napominje kako se izgradnjom DVD-a čime je riješen adekvatan prostor, nadalje nastoji postići
barem minimum zakonskih formi što se tiče organizacije, opreme i drugo.
Vijećnik Alen Babić komentira kako se do sada ta postrojba sastojala samo od popisa osoba na
papiru koji uopće nisu djelovali. Predlaže da se razgovara s bivšim vojnicima i časnicima s našeg
područja koji su prošli sve obuke i imaju određene certifikate, te da se njih uključi u sustav.
Pročelnik mu odgovara da su za tu funkciju prije svega predviđene djelatne vojne osobe, te
treba provjeriti da li bi navedene osobe koje su u mirovini bile prihvatljive za tu funkciju u skladu s
zakonom.
Budući da se više nitko nije javio na raspravu, Predsjednik poziva na glasanje, te konstatira kako se
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Marijanci usvaja sa 11 glasova ZA
Ad. 5
S obzirom da je Pročelnik predmetnu točku skupno objasnio s prethodnom točkom Ad. 4,
Predsjednik poziva na glasanje, te konstatira kako se Plan razvoja sustava civilne zaštite na
području Općine Marijanci usvaja sa 11 glasova ZA
Ad.6
Načelnik pojašnjava kako se predloženom Odlukom raspoređuju sredstva za financiranje političkih
stranaka koje su zastupljene u Općinskom vijeću Općine Marijanci za 2020. godinu, te kako je u tu
svrhu osigurano 11.000,00 kuna, odnosno za svakog člana predstavničkog tijela se utvrđuje iznos
od 1.000,00 kuna, te će isti biti doznačen na žiro-račun političkih stranaka.
Predsjednik otvara raspravu, a budući da se nitko nije javio, poziva na glasanje, te konstatira kako
se Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka usvaja sa 11
glasova ZA.

Ad.7
Pročelnik govori kako Općina Marijanci u 2020. godini nema u planu davanje koncesija za
gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra, radova ili usluga sukladno Zakonu o koncesijama, te
je o tome potrebno donijeti odluku.
Predsjednik otvara raspravu, a budući da se nitko nije javio, poziva na glasanje, te konstatira kako
se Godišnji plan davanja koncesije Općine Marijanci za 2020. godinu, usvaja sa 11 glasova ZA.

Ad.8
Pročelnik pojašnjava kako odluku o povećanju osnovice za izračun plaće za djelatnike Jedinstvenog
upravnog odjela donosi načelnik, dok odluku o povećanju osnovice za izračun plaće načelniku mora
donijeti vijeće. U skladu s time je predložena odluka kojom se osnovica za izračun plaće načelniku
povećava za ukupno 8,3 %. Predsjednik otvara raspravu.
Potpredsjednik Josip Dukmenić komentira kako se uvijek otvaraju neugodne rasprave kada
je u pitanju bilo kakvo povećanje plaća, te ga zanima postoji li mogućnost da se primjenjuje
odnosno da se priključe temeljnom kolektivnom ugovoru za državne službenike, mišljenja je da bi
se na taj način izbjegle ovakve rasprave.
Vijećnik Alen Babić komentira kako je na prošloj sjednici bilo rasprave da se načelniku neće
povećati osnovica, već samo djelatnicima.
Načelnik komentira kako odluku o povećanju njegove osnovice donosi vijeće ta da ju može i
ne mora usvojiti.
Budući da se više nitko nije javio na raspravu, Predsjednik poziva na glasanje te konstatira kako se
II. Izmjene i dopune Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika načelnika iz
radnog odnosa usvaja sa 9 glasova ZA, 1 PROTIV i 1 SUZDRŽAN.
Ad.9
Načelnik izvještava vijeće o korištenju proračunske zalihe , te navodi kome, u koje svrhe i u kojem
iznosu su bila isplaćivana sredstava sa spomenute stavke
Predsjednik otvara raspravu, budući da se nitko nje javio, konstatira kako se Zaključak o
prihvaćanju izvješća o korištenju proračunske zalihe usvaja sa 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.
Ad.10
Pod točkom vijećnička pitanja i razno, predsjednik otvara raspravu na koju se javlja:
- Vijećnik Alen Babić postavlja pitanje u svezi održavanja zelenih otoka u
Bočkincima, ističe kako se otpad iz tih kontejnera ne odvozi mjesecima, koji je
razlog tome i predlaže da se po tom pitanju žurno postupi, uključuje se i vijećnik
Darko Bočkinac koji potvrđuje navedeno te također komentira kako je to veliki
problem, budući da se šire neugodni mirisi i slično.
- Načelnik mu odgovara da postoji ugovorom određeno održavanje zelenih otoka i da
stvarno vodi brigu da se to održava i redovito odvozi, premda smatra da je najveći
problem što se otpad ne razvrstava i da se ti kontejneri napune s miješanim
komunalnim otpadom koji stvara neugodne mirise. Svjestan je tog problema i već se
na sve načine pokušavalo riješiti navedeno, te govori vijećnicima da vijeće može
donijeti odluka se ti zeleni otoci maknu i na taj način riješiti problem na koji svi
upozoravaju.

-

Potpredsjednik Dukmenić daje komentar u svezi objave zapisnika na web
stranicama, kako isti nije bio objavljen po završetku prošle sjednice, dok je
neslužbeni izvještaj bio, smatra da o tome treba povesti računa. Također komentira i
izdavanje biltena, te kako bi pored uredništva biltena gdje stoji načelnik i pročelnik
trebalo stajati i vijeće s obzirom da je vijeće također tijelo Općine i isto tako dati
priliku i stanovnicima da sudjeluju u izradi biltena na način da možda postoji netko
tko bi nekakav svoj tekst, viđenje ili nešto slično objavio u istome.

Budući da više nitko nije imao pitanja predsjednik Šargač je zaključio 22. sjednicu Vijeća Općine
Marijanci u 19:30 sati.

Zapisničar:

Ovjerovitelji zapisnika:

Ana Prevolšek

1. Suzana Šefer

2. Ana Mužar

