
ZAPISNIK

Sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci održane 16. ožujka 2020. godine s početkom u
19:00 sati.

Nazočni:  Danko  Šargač,  Miroslav  Bočkinac,  Ana  Mužar,  Katarina  Krleža,  Anamarija  Molnar,
Kruno Belošević, Suzana Šefer, Josip Dukmenić

Nenazočni:  Alen Babić, Sandra Oršikić – Stanković, Darko Bočkinac

Ostali  prisutni  na sjednici:  Darko Dorkić-  načelnik Općine Marijanci,  Ivan Pandurić-  Pročelnik
JUO,  Predstavnici  medija  (novinari  Hrvatskog  radia  Valpovštine  i  Glasa  Slavonije),  te  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 8
vijećnika, odnosno da postoji kvorum za donošenje odluka.
Predlaže Anu Prevolšek za zapisničarku, te Miroslava Bočkinca i Katarinu Krleža za ovjerovitelje
zapisnika. Isti prijedlog je usvojen sa 8 glasova ZA.

Predsjednik predlaže slijedeći dnevni red:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća (D. Šargač)
2. Donošenje II. Izmjena i dopuna Odluke o imenovanju odbora za predškolski odgoj, 

školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb (D.Dorkić)
3. a.) Usvajanje godišnjeg obračuna Proračuna Općine Marijanci za 2019. godinu 

(D.Dorkić)
b.) Usvajanje izvješća o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostavrenih 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 (D.Dorkić)
c.) Usvajanje izvješća o ostvarenju Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog
doprinosa za 2019. godinu (D.Dorkić)
d.) Usvajanje izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 
Općinu Marijanci za 2019. godinu (D.Dorkić)
e.) Usvajanje izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu za Općinu 
Marijanci za 2019. godinu (D.Dorkić)
f.)  Usvajanje izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, 
školstvu i visokoškolskom obrazovanju za Općinu Marijanci za 2019. godinu 
(D.Dorkić)
g.) Usvajanje izvješća o ostavrenju Programa javnih potreba u vatrogastvu za Općinu 
Marijanci za 2019. godinu (D.Dorkić)
h.) Usvajanje izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u Općini Marijanci za 2019. godinu (D.Dorkić)
i.) Usvajanje izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi i društvenim 
djelatnostima za Općinu Marijanci za 2019. godinu (D.Dorkić)

4. Polugodišnje izvješće načelnika Općine Marijanci za razdoblje  01.07. - 31.12.2019. 
godine (D.Dorkić)



5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Sporazuma o suradnji na 
razvoju projekta Sunčana elektrana Črnkovci (D.Dorkić)

6. a.) Usvajanje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Marijanci za 2020. godinu i 
projekcija Proračuna Općine Marijanci za 2021. i 2022. godinu (D.Dorkić)
b.) Donošenje I.Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture u 
Općini Marijanci za 2020. godinu (D.Dorkić)
c.) Donošenje I.Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, 
školstvu i visokoškolskom obrazovanju za Općinu Marijanci za 2020. godinu 
(D.Dorkić)
d.) Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i društvenim 
djelatnostima za Općinu Marijanci za 2020. godinu

7. Donošenje Odluke o izvršavanju I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Marijanci za 
2020. godinu i projekcija Proračuna Općine Marijanci za 2021. i 2022. godinu 
(D.Dorkić)

8. Donošenje Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Črnkovci (I. Pandurić) 
9. Donošenje Odluke o prihvaćanju darovanja udjela u vlasništvu nekretnine k.č.br. 

1338, k.o. Marijanci (I.Pandurić)
10. Usvajanje godišnjeg Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Marijanci za 

2020. godinu (I.Pandurić)
11. Donošenje Odluke o isplati prigodnog dara (uskrsnice) umirovljenicima i korisnicima 

socijalne pomoći (D.Dorkić)
12. Donošenje Zaključka o pokretanju postupka raskida ugovora o zakupu 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Marijanci (D.Dorkić)
13. 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 23. sjednicu Općinskog
vijeća Općine Marijanci usvaja sa 8 glasova ZA.

Ad 1.
Predsjednik otvara raspravu u svezi Zapisnika sa 22. sjednice, a budući da nije bilo rasprave,

poziva  na  glasanje,  te  konstatira  kako  se  Zapisnik  sa  22.  sjednice  Općinskog  vijeća  Općine
Marijanci, usvaja sa 8 glasova ZA

Ad 2.
Predsjednik u svezi donošenja II. Izmjene i dopune Odluke o imenovanju Odbora za predškolski
odbor, školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb daje riječ Miroslavu Bočkincu - predsjedniku mandatne
komisije  da  podnese  izvješće  vijeću.  Isti  izvješćuje  kako  je  mandatna  komisija  obaviještena  o
prestanku mandata članica Odbora za predškolski odgoj, školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb, ističe
kako  su  iste  podnijele  ostavku  na  navedene  dužnosti.  Sukladno  tome  Mandatna  komisija  je
predložila Komisiji za izbor i imenovanje imenovanje nova dva člana.

U svezi navedenog, predsjednik poziva predsjednika Komisije za izbor i imenovanje Krunu
Beloševića da podnese izvješće vijeću. Isti izvještava kako se temeljem izvješća mandatne komisije
članice kojima je prestao mandat na zahtjev razrješuju, te se u navedeni Odbor  predlažu Suzana
Šefer i Franjo Sudar.

Predsjednik  otvara  raspravu u  svezi  navedenog  prijedloga,  budući  da  nije  bilo  pitanja  i
prijedloga poziva na glasanje,  te  konstatira kako se  II.  Izmjene i  dopune Odluke o imenovanju
odbora za predškolski odgoj, školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb  usvajaju sa 8 glasova ZA.



Ad 3.

U svezi navedene točke načelnik Darko Dorkić iznosi kako je prihodovna strana proračuna za 2019.
godinu ostvarena 90 %, a rashodovna strana 70%. Rashodovna strana je manja od planiranog iz 
razloga što nije došlo do realizacije svih započetih projekata. 
Ostvareni financijski rezultati u 2019. godini su slijedeći:
- Višak prihoda poslovanja nad rashodima poslovanja ostvaren sa 31.12.2019. godine iznosi 
1.937.391,00 kuna
- Manjak prihoda od nefinancijske imovine ostvaren je u 2019. godini u iznosu od 4.236.771,00 
kuna
- Višak prihoda od financijske imovine ostvaren 2019. godine iznosio je 3.968.359,00 kuna.
Za pokriće manjka od nefinancijske imovine i manjka prihoda od financijske imovine korišten je 
višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.937.391,00 kuna, preneseni višak iz 2018. godine u iznosu 
od 566.451,00 kuna i višak prihoda od financijske imovine (kredit) u iznosu 1.732.929,00 kuna. 
Nakon pokrića manjka prihoda od nefinancijske imovine ostvaren je višak prihoda od financijske 
imovine u iznosu od 2.235.430,00 kuna, te će isti biti prikazan u proračunu za 2020. godinu.

Predsjednik vijeća otvara raspravu.

- Potpredsjednik Josip Dukmenić želi objašnjenje zašto se nije ništa učinilo po pitanju naplate 
potraživanja, jer kako vidi stavka potraživanja za komunalnu naknadu se opet povećala.

- Pročelnik Ivan Pandurić objašnjava kako  je dio potraživanja uvećan u odnosu na prošlu godinu i 
djelomično zbog relativno kasno izdanog kvartala, a isto tako pojašnjava da postoji problem naplate
potraživanja od nekoliko komitenata koji već godinama ne podmiruju svoje obveze, a isto tako nije 
ih moguće ovršiti, navodi kako se započelo s postupkom upisa založnog prava na nekretninama za 
dugove koji su ne naplativi ovršnim postupkom.

- Dukmenić, ističe kako se sve treba poduzeti da se potraživanja naplate

- Predsjednik Šargač moli za slijedeću sjednicu podnošenje izvješća o poduzetima radnjama radi 
naplate potraživanja.
- Na raspravu se uključuje i vijećnik Kruno Belošević koji predlaže da se na sjednici iznesu imena i 
prezimena dužnika , na što mu pročelnik odgovara da to nije moguće, jer nije u skladu s GDPR-om.
 Budući da više nije pitanja, Predsjednik poziva na glasanje, te konstatira kako se: 

a. ) Godišnji obračun Proračuna Općine Marijanci za 2019. godinu, usvaja sa 8 glasova ZA 

b. ) Izvješće o ostvarenju 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 2019. godinu, usvaja sa 8 glasova ZA.

c. ) Izvješće o ostvarenju Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2019. 
godinu, usvaja sa 8 glasova ZA.

d. ) Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za Općinu Marijanci za 2019. 
godinu, usvaja sa 8 glasova ZA
e. ) Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu za Općinu Marijanci za 2019. godinu, 
usvaja sa 8 glasova ZA.



f. ) Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i 
visokoškolskom obrazovanju za Općinu Marijanci za 2019. godinu, usvaja sa 8 glasova ZA

g. ) Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u vatrogastvu za Općinu Marijanci za 2019.
godinu, usvaja sa 8 glasova ZA.

h. ) Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini 
Marijanci za 2019. godinu, usvaja sa 8 glasova ZA.

i. ) Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi i društvenim djelatnostima za Općinu 
Marijanci za 2019. godinu, usvaja sa 8 glasova ZA.

Ad 4.

Pod navedenom točkom načelnik Darko Dorkić podnosi Vijeću izvješće o svom radu za razdoblje
od 01.07. - 31.12.2019. godine, te ističe kako je u skladu s usvojenim planom prihoda i rashoda
proračuna,  te  svim  njegovim  usvojenim  izmjenama  i  dopunama  u  2019.  godini  upravljao  s
raspoloživim sredstvima na žiro računu Općine, sudjelovao u pripremi niza akata, sudjelovao na
sjednicama Općinskog vijeća, vodio organizaciju i pripremu svečane sjednice Općine Marijanci.
Također  sudjelovao u provedbi Programa za stambeno zbrinjavanje mladih na području Općine
Marijanci, na način da je potpisao ukupno 14 ugovora s korisnicima ukupne vrijednosti 490.000,00
kuna, a do kraja godine iz Proračuna odobrio isplatu oko 200.000,00 kuna.
Također  ističe  kako  provodi  razne  aktivnosti  uz  velik  broj  projekata  koji  su  u  realizaciji,
komunikacija  s  Ministarstvom  državne  imovine  u  svezi  zahtjeva  za  darivanje,  te  stalna
komunikacija s mještanima.
Predsjednik otvara raspravu.
Budući da iste nije bilo, poziva na glasanje, te konstatira kako se Polugodišnje izvješće načelnika
Općine Marijanci za razdoblje 01.07 – 31.12.2019 godine, usvaja sa 8 glasova ZA.

Ad 5.

Pod navedenom točkom načelnik Darko Dorkić, pojašnjava kako su svi u materijalima dobili tekst 
sporazuma za čije je potpisivanje nužna suglasnost vijeća. Naime, ukratko pojašnjava kako se radi o
novom projektu u suradnji s Hrvatskom elektroprivredom, a to je razvijanje projekta izgradnje 
sunčane elektrane. 
HEP je još u veljači 2019. godine raspisao javni poziv za iskaz interesa zainteresiranim partnerima 
za razvoj projekta obnovljivih izvora energije na području Republike Hrvatske.
Projekt je predstavljen u OBŽ, te su svi zainteresirani načelnici, gradonačelnici bili pozvani da 
predlože lokacije na svom području.
Sukladno tome, navodi kako je na našem području predložio dvije lokacije, a to je lokacija u 
poduzetničkoj zonu u Črnkovcima i lokacija u Marijancima na području „pašnjaka”.
Na razini države je bilo spremno 10 projekata i među tim projektima je odabrana lokacija u 
poduzetničkoj zoni u Črnkovcima.
Sa predmetnim sporazumom se samo definira suglasnost da zajednički uđemo u taj projekt, svi 
drugi detalji će se naknadno utvrditi ako dođe do realizacije.
U ovom projektu neće biti zaposlenih, jedina naša financijska korist je kroz naplatu komunalne 
naknade, te po proizvedenom kw iznos od jedne lipe, što bi se moglo procijeniti na iznos od 
200.000,00 do 400.000,00 kuna godišnje.
Obveza Općine u ovom projektu je ishođenje svih dozvola s pripadajućom projektnom i drugom 
pratećom dokumentacijom, te ih ustupiti HEP-u uz naknadu koja uključuje sve prethodno odobrene 
troškove nastale za izradu dozvola i ostale dokumentacije.



Planirana snaga distribucijske mreže iznosi 4.5 MW, te je za tu snagu potrebno zauzeti 10-12 
hektara površine u poduzetničkoj zoni Črnkovci i još dodatno da bi se stvorila mogućnost izgradnje 
SE potrebno je izvršiti rekonstrukciju na postojećoj trafostanici te je pripremljen (EOTRP) – 
Elaborat tehničkog rješenja priključka, te naknada za priključenje temeljem elaborata iznosi 
5.000.000,00 kuna, a prema procjeni HEP ODS-a rekonstrukciju je moguće napraviti do 2021. 
godine. 
Predsjednik otvara raspravu
- Potpredsjednik Dukmenić komentira u kojoj je fazi taj projekt u odnosu na projekt u Viljevu, te 
koji je naš trošak.
- Načelnik odgovara kako se mi obvezujemo ishoditi i podmiriti sve troškove dokumentacije u svezi
gradnje, ali s pravom na refundaciju svih uloženih sredstava  a s obzirom da je provedena analiza i 
da je na razini države odobreno 10 projekata u kojem nije Viljevo
S obzirom da više nitko nije imao pitanja, predsjednik poziva na glasanje, te konstatira kako se 
Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o suradnji na razvoju projekta Sunčana 
elektrana Črnkovci, usvaja sa 8 glasova ZA

Ad 6.

Pod navedenom točkom načelnik Darko Dorkić iznosi kako Izmjene i dopune proračuna Općine 
Marijanci za 2020. godine predlaže radi nužnih korekcija prihoda i rashoda vezano uz izvore 
financiranja za projekte koji se financiraju iz sredstava EU. Posebno napominje predviđeni plan 
zaduživanja za 2020. godinu u iznosu od 5.400.000,00 kuna, iz razloga nastavka provedbe 
započetih projekata. S obzirom da su sredstava za te projekte osigurana iz fondova EU siguran je da
će ta sredstva i biti dobivena, ali ne zna u kojem vremenskom periodu. S obzirom da ne želi da se 
radovi stopiraju zbog novca koji . Isto tako, zadužili bi se pod uvjetima da kada uspijemo povući 
sredstva iz fondova u cijelosti vratimo kredit.
Ističe kako je razgovarao i s ministarstvom financija i bankom u svezi navedenoga, te zaključno 
govori da je neophodno planirati novi kredit, jer ne bi bilo prihvatljivo da sada u fazi izgradnje 
izgubimo izvođača radova zbog nedostatka financijskih sredstava
Nadalje, pojašnjava kako se višak prihoda iz 2019. godine u iznosu od 2.235.430,00 kuna 
raspodjeljuje prema projektima u tijeku, povećana su sredstva za udruge iz razloga što postoje tri 
stavke koje neće biti slijedeće godine.
Također u rashodima predlaže dodati stavku za izradu fasde i prekrivanje krova te izmjenu stolarije 
na stanu u sklopu objekta koji se preuređuje u novi dječji vrtić, za opremanje društvenog doma 
Črnkovci i izmjenu ulaznih vrata na postojećem dječjem vrtiću u Črnkovcima.
Predsjednik otvara raspravu, na koju se javlja:

- Josip Dukmenić koji izražava svoj stav u svezi zaduživanja govoreći da je kao takvo u ovo 
vrijeme rizično iz razloga što nam je trenutno i ovo vrijeme dokaz kako samo jedna sitnica može 
dovesti do problema, te da se radi o velikom iznosu
- Načelnik odgovara kako ne može biti siguran u dinamiku isplate, ali ne vjeruje u mogućnost 
izostanka sredstava. Svjestan je činjenice da neka viša sila uvijek može sve zaustaviti, ali da 
trenutno vjeruje u uspješnost realizacije.
Budući da više nije bilo pitanja i prijedloga, predsjednik poziva na glasanje, te konstatira kako se

a.) I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Marijanci za 2020. godinu i projekcija Proračuna Općine
Marijanci za 2021. i 2022. godinu, usvajaju sa 8 glasova ZA.

b.) I. Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture u Općini Marijanci za 2020. 
godinu, usvajaju sa 8 glasova ZA.



c.) I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i visokoškolskom 
obrazovanju za Općinu Marijanci za 2020. godinu, usvajaju sa 8 glasova ZA.

d.) I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i društvenim djelatnostima za Općinu 
Marijanci za 2020. godinu, usvajaju se sa 8 glasova ZA.

Ad 7.
Načelnik sukladno navedenom u prošloj točki predlaže da se Odluka o izvršavanju Proračuna 
Općine Marijanci za 2020. godinu izmjeni tako da se višak prihodima nad rashodima iz 2019. 
godine u iznosu od 2.235.430,00 kn rasporedi za slijedeće izdatke:
- Izgradnja vatrogasnog spremišta DVD Marijanci - 175.000,00 kuna
- Sufinanciranje udruga iz područja kulture i društvenih djelatnosti – 25.000,00 kuna
- Sportsko rekreacijski centar Marijanci – 142.000,00 kuna
- Postavljanje smeđe turističke signalizacije – 89.930,00 kuna
- Opremanje dječjih igrališta – 10.000,00 kuna
- Održavanje školskih objekata – 20.000,00 kuna
- Oprema za dječji vrtić – 25.000,00 kuna
- Projektiranje Sunčane elektrane – 300.000,00 kuna
- Cesta u Bočkincima – 8.500,00 kuna
- Društveni i vatrogasni dom Črnkovci – 485.000,00 kuna
- Adaptacija poslovne zgrade Marijanci – 600.000,00 kuna
- Projekt rekonstrukcije i obnova dječjeg vrtića Marijanci – 355.000,00 kuna
 te da se doda stavak da će se Općina Marijanci u 2020. godini zadužiti putem dugoročnog kredita u
iznosu od 5.400.000,00 kuna koji će se koristiti za financiranje rekonstrukcije i obnove dječjeg 
vrtića u Marijancima te izgradnju društvenog i rekonstrukcija vatrogasnog doma u Črnkovcima.

Predsjednik otvara raspravu, a budući da se nitko nije javio, poziva na glasanje, te konstatira kako 
se Odluka o izvršavanju I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Marijanci za 2020. godinu, usvaja 
sa 8 glasova ZA.

Ad 8.

Pročelnik Ivan Pandurić izvještava pod navedenom točkom, te pojašnjava kako je vijeće prvu 
odluku u svezi osnivanja poduzetničke zone donijelo još 2005. godine, međutim samim 
donošenjem, a i svim kasnijim izmjenama Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture nužno
je donijeti novu odluku koja je u skladu sa sadašnjim važećim propisima. Bez donošenja Odluke 
koja je u skladu sa zakonom ne mogu se poduzimati aktivnost u zoni koje planiramo (ulaganja, 
uređenja vlasničkih odnosa i dr.), stoga važno je imati jasno definiran opći akt u skladu sa zakonom.
Predsjednik otvara raspravu, budući da nije bilo pitanja ni prijedloga, poziva na glasanje, Odluku o 
osnivanje Poduzetničke zone Črnkovci, usvaja sa 8 glasova ZA

Ad 9.

Pročelnik Ivan Pandurić izvještava kako je Nogometni klub „Hajduk” Marijanci na skupštini 
održanoj 26. siječnja 2020. godine donio Odluku o darovanju vlastitog udjela u vlasništvu 
nekretnine k.č.br. 1338, k.o. Marijanci, u naravi zemljište za sport i rekreaciju, javna zgrada i 
nadstrešnica u ulici Bana Josipa Jelačića 44 A Marijanci. Vlasnički dio na navedenoj nekretnini 
daruje Općini Marijanci za potrebe realizacije projekta izgradnje Sportsko-rekreacijskog centra 
Marijanci, odnosno ishođenja neophodne građevinske dozvole. Radi daljnjih poduzimanja radnji u 
svezi prijenosa vlasništva nad darovanim dijelom nekretnine nužne 



Predsjednik otvara raspravu, a budući da iste nije bilo, poziva na glasanje, te konstatira kako se 
Odluka o prihvaćanju darovanja udjela u vlasništva nekretnine k.č.br.1338, k.o. Marijanci, usvaja 
sa 8 glasova ZA.

Ad 10.

Pod  navedenom točkom pročelnik  Ivan  Pandurić  iznosi  kako  Općina  Marijanci  po  drugi  puta
izrađuje Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Marijanci za razdoblje od godinu
dana. Ističe kako plan upravljanja određuje kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom
Općine Marijanci, te provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije, te mora sadržavati detaljnu
analizu  stanja  upravljanja  pojedinim  oblicima  imovine  u  vlasništvu  Općine  Marijanci,  kao
primjerice plan upravljanja i raspolaganja stanovima i poslovnim prostorima u vlasništvu Općine
Marijanci,  rješavanja  imovinsko-pravnih  odnosa,  plan  zahtjeva  za  darovanje  nekretnina  upućen
Ministarstvu državne imovine.
Predsjednik otvara raspravu
- Potpredsjednik Josip Dukmenić u svezi Tablice 15. Nekretnine koje Općina Marijanci planira
zatražiti od Ministarstva državne imovine
-Pročelnik Ivan Pandurić mu odgovara da se radi na tome

Nakon  rasprave,  Predsjednik  poziva  na  glasanje,  te  konstatira  kako  se  Godišnji  plan
upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Marijanci za 2020. godinu, usvaja sa 8 glasova ZA.

Ad 11.

Načelnik po uzoru na prošlu godinu, predlaže vijeću donošenje Odluke o isplati uskrsnica, način 
isplate i kriteriji ostaju nepromijenjeni. Pročelnik Ivan Pandurić se nadovezuje, te govori kako je 
planirani početak isplate 30. ožujak 2020. godine, međutim s obzirom na novonastalu situaciju s 
koronavirusom, upozorava kako je radi zaštite zdravlja moguće odgoditi samo početak isplate.
Predsjednik otvara raspravu, a budući da nitko nije imao pitanja, poziva na glasanje te konstatira 
kako se Odluka o isplati prigodnog dara (uskrsnice) umirovljenicima i korisnicima socijale pomoći,
usvaja sa 8 glasova ZA.

Ad 12.

Načelnik predlaže da ovo vijeće usvoji Zaključak kojim bi se pokrenuo postupak raskida ugovora sa
zakupcima poljoprivrednog zemljišta na području Općine Marijanci koji godinama ne plaćaju 
zakupninu, a to su BOSTON ENERGETSKA GRUPA d.o.o, te DAKSEDAR d.o.o.
Predsjednik otvara raspravu
- Potpredsjednik Dukmenić se javlja s prijedlogom da se članak 4. briše iz razloga što se radi o 
zakupoprimcima koji godinama ne podmiruju svoje obveze, te je mišljenja da bez obzira na 
podmirenje obveza treba s takvim raskinuti ugovor i bez mogućnosti ponovnog sklapanja ili 
nastavka istoga.
Budući da se više nitko nije javio na raspravu, Predsjednik poziva na glasanje uz izmjenu Zaključka
u članku 4., te konstatira kako se Zaključak o pokretanju postupka raskida ugovora o zakupu 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Marijanci, uz 
brisanje članka 4., usvaja sa 8 glasova ZA.

Ad 13.

Pod točkom Vijećnička pitanja i razno



- vijećnica Anamarija Molnar, postavlja pitanje u svezi dječjeg igrališta u Črnkovcima kod škole, 
koje je inače namijenjeno i za održavanje sata tjelesnog odgoja učenika škole, napominje kako je 
isto igralište, neadekvatno, često puno blata i rupa.
- Načelnik Darko Dorkić odgovara kako OBŽ ima natječaj za asfaltiranje dječjih igrališta, ali šanse 
na takvom natječaju će imati Općine koje imaju spremnu projektnu dokumetaciju, U rebalansu je 
osigurano 20.000,00 kn za tu svrhu, te je i sam razgovarao s ravnateljem škole na tu temu i pojasnio
mu kako vlasnik škole treba ishoditi projektnu dokumentaciju,
Tako da što se tiče po tom pitanju može se čakati natječaj OBŽ.
Nadalje,
- Vijećnik Kruno Belošević postavlja pitanje u svezi poljskih puteva koji su neodržavani i 
neprohodni.
- Načelnik mu odgovara kako ovog trenutka ima dosta problema, kako često ljudi sami javljaju da 
se riješi prohodnost, govori kako je angažirao firmu za krčenje i da je to jedino rješenje, te na taj 
način riješiti dio puta i u Brezovici, „Lacički put”, prema „suvaru” , te riješiti novi prilaz u ulici 
J.J.Strossmayera iz razloga što sada pojedini vlasnici zemljišta, ne mogu doći do svojih posjeda te 
prelaze preko tuđih. Iako se to još uvijek dopušta, plan je riješiti taj problem.

Budući da više nitko nije imao pitanja predsjednik Šargač je zaključio 23. sjednicu Vijeća Općine
Marijanci u 20:45 sati.

KLASA: 021-07/20-01/01

URBROJ: 2115/02-01-20-02

U Marijancima, 16. ožujka 2020. godine

                                     Ovjerovitelji zapisnika:   

 
    Miroslav Bočkinac                                     Katarina Krleža

_____________________                               ________________________        

Zapisničar: Ana Prevolšek  _______________________                                                                    


