
ZAPISNIK

Sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci održane 14. srpnja 2020. godine s početkom u
20:00 sati.

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

Nenazočni:  Miroslav Bočkinac, Suzana Šefer, Darko Bočkinac.

Ostali prisutni na sjednici: Darko Dorkić- načelnik Općine Marijanci, Tomislav Jelić – zamjenik
načelnika  Općine  Marijanci,  Predstavnici  medija  (novinari  Hrvatskog radia  Valpovštine  i  Glasa
Slavonije te Radija Donji Miholjac), te Ivan Pandurić -  zapisničar.

Sjednica je započela s radom u 20:05 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  Ivana  Pandurića  za  zapisničara,  te  Krunu  Beloševića  i  Anu  Mužar  za  ovjerovitelje
zapisnika. Isti prijedlog je usvojen sa 8 glasova ZA.

Predsjednik predlaže slijedeći dnevni red:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća (D. Šargač)
2. Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća (D. Šargač)
3. Donošenje Odlluke o zaduživanju Općine Marijanci (D. Dorkić)
4. Donošenje Odluke o privremenom oslobođenju od plaćanja zakupnine zakupcima 

poslovnih prostora u vlasništvu Općine Marijanci za obveznike kojima je Odlukom 
Stožera CZ Republike Hrvatske naložena privremena obustava rada (D. Dorkić)

5. Donošenje Odluke o refundiranju troškova plaćene komunalne naknade i naknade za 
uređenje voda Općine Marijanci (D. Dorkić)

6. Donošenje Provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine 
Marijanci za 2020. godinu (I. Pandurić)

7. 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 25. sjednicu Općinskog
vijeća Općine Marijanci usvaja sa 8 glasova ZA.

Ad 1.
Predsjednik otvara raspravu u svezi Zapisnika sa 23. sjednice, a budući da nije bilo rasprave,

poziva  na  glasanje,  te  konstatira  kako  se  Zapisnik  sa  23.  sjednice  Općinskog  vijeća  Općine
Marijanci, usvaja sa 7 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.

Ad 2.

Predsjednik otvara raspravu u svezi Zapisnika sa 24. sjednice, a budući da nije bilo rasprave,
poziva  na  glasanje,  te  konstatira  kako  se  Zapisnik  sa  24.  sjednice  Općinskog  vijeća  Općine
Marijanci, usvaja sa 8 glasova ZA.



Ad 3.

Načelnik Darko Dorkić obrazlaže prijedlog odluke podsjetivši vijećnike da je pri usvajanju 
rebalansa Proračuna Općine Marijanci za 2020. godinu definirano i određeno zaduženje u iznosu 
5.400.000,00 kuna za namjenu provedbe projekata Dogradnje društvenog doma i rekonstukcije 
vatrogasnog doma Črnkovci te Rekonstrukcija, prenamjena i opremanje dječjeg vrtića Marijanci. S 
obzirom da su obje investicije već dosta odmakle u realizaciji, za iste je povućen avans u iznosu 
50% prihvatljivih troškova sa kojim sredstvima su sve privremene situacije izvođačima radova i 
plaćene. Da bi se nastavio ovako dobar kontinuitet realizacije navedenih investicija Općina 
Marijanci mora se zadužiti za spomenuti iznos s obzirom da je period od podnošenja zahtjeva za 
isplatu do samog plaćanja, prema dosadašnjim iskustvima, izuzetno dug (više od 6 mjeseci), te će su
upravo uz pomoć kredita prebroditi ovako dugo razdoblje do povrrata sredstava.

Predsjednik vijeća otvara raspravu.

- Potpredsjednik Josip Dukmenić postavlja pitanja, dali predložena odluka ide na suglasnost vlade 
RH, dali je traženo više ponuda za kredit, te dali će ova kreditna sredstva biti dostatna za zatvaranje 
financijske konstrukcije obje investicije?

- Načelnik Darko Dorkić odgovara kako je za ovakvu vrstu zaduživanja potrebna suglasnost 
ministra financija RH s obzirom da se radi o provedbi EU projekta. Također, napominje da je 
predloženu ponudu PBZ d.d. usporedio sa ponudom HBOR-a te je utvrđeno da je ponuda PBZ d.d. 
daleko povoljnija od HBOR-a. Dodaje kako je vezano za dostatnos kreditnih sredstava izrađena 
temeljita kalkulacija i potvrđuje da će ova kreditna sredstva uz već postojeću mogućnost 
kratkoročnog zaduživanja aktiviranjem odobrenog minusa po poslovnom računu biti dostatna za 
realizaciju obje navedene investicije.

S obzirom da više nitko nije imao pitanja, predsjednik poziva na glasanje, te konstatira kako se 
Odluka o zaduživanju Općine Marijanci, usvaja sa 6 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA.

Ad 4.

Načelnik Darko Dorkić obrazlaže prijedlog odluke koja ide u smjeru mjera pomoći pravnim 
subjektima koji su uslijed pandemije COVID-19 bili primorani obustaviti svoje poslovanje, te 
smatra da Općina Marijanci ovom mjerom treba pomoći navedenim poslovnim subjektima na 
svome području.
Predsjednik otvara raspravu.
Budući da iste nije bilo, poziva na glasanje, te konstatira kako se Odluka o privremenom 
oslobođenju od plaćanja zakupnine zakupcima poslovnih prostora u vlasništvu Općine Marijanci za
obveznike kojima je Odlukom Stožera CZ Republike Hrvatske naložena privremena obustava rada 
usvaja sa 8 glasova ZA.

Ad 5.

Pod navedenom točkom načelnik Darko Dorkić, pojašnjava kako se ova odluka odnosi na 
tromjesečno refundiranje troškova u razdoblju najvećeg intenziteta pandemije (ožujak, travanj i 
svibanj 2020.) odnosno za vrijeme restriktivni mjera kada poslovni subjekti nisu poslovali ili su 
poslovali sa smanjenim intenzitetom. S obzirom da su svi obveznici komunalne i vodne naknade 
zauženi na godišnjoj razini, Hrvatske vode nisu se odrekle svog dijela prihoda za navedeno 
razdoblje, predlaže se model po kojem će poslovni subjekt da bi ostvario pomoć morati uplatiti 
komunalnu i vodnu naknadu a nakno toga će podnošenjem zahtjeva uz određenu dokaznu 
dokumentaciju ostvariti pravo na povrat uplaćenih sredstava.
Predsjednik otvara raspravu.



- Potpredsjednik Dukmenić postavlja pitanje dali je napravljena nekakva procjena iznosa koji će biti
potreban za povrat po podnešenih zahtjevima?
- Načelnik odgovara kako je procjenjeno da će trošak ove odluke biti do 20.000,00 kuna.
S obzirom da više nitko nije imao pitanja, predsjednik poziva na glasanje, te konstatira kako se 
Odluka o refundiranju troškova plaćene komunalne naknade i naknade za uređenje voda Općine 
Marijanci, usvaja sa 8 glasova ZA

Ad 6.

Navedenu točku obrazlaže pročelnik JUO Ivan Pandurić te napominje kako je predloženi dokment 
izrađen temeljem smjernica Osječko-baranjske županije i uz pomoć zapovjedništva Vatrogasne 
zajednice Općine Marijanci. Plan je sažeti presijek propisanih mjera koje je potrebno izvršiti kako 
bi se unaprijedila cjelokupna zaštita od požara na području Općine Marijanci, te su istim 
dokumentom definirani i izvršitelji istih mjera.

- Josip Dukmenić, s obzirom na jednu od mjera koja propisuje redovito održavanje kanalske mreže 
za koju su između ostalih zadužene Hrvatske vode, postavlja pitanje načelniku Darku Dorkiću dali 
se znaju ovogodišnji prioriteti održavanja kanalske mreže na području Općine Marijanci?

- Načelnik odgovara kako ga do sada nitko iz Hrvatskih voda nije kontaktirao po ovom pitanju ali si
uzima za zadatak da isto provjeri i utvrdi dali će se i kojim intenzitetom održavati kanalska mreža 
do kraja 2020. godine.

Budući da više nije bilo pitanja i prijedloga, predsjednik poziva na glasanje, te konstatira kako se 
Provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Marijanci za 2020. godinu, 
usvajaju sa 8 glasova ZA.

Ad 7.

Pod točkom Vijećnička pitanja i razno:

- Vijećnik Alen Babić podnosi ostavku na mjesto čalana Povjerenstva za dodjelu jednokratnih 
pomoći studentima i jednokratnih pomoći učenicima srednjih škola sa područja Općine Marijanci iz
razloga jer se na slaže sa pravilima koja su propisana za dodjelu istih potpora te uz konstataciju da 
se cjelokupni proces dodjele istih ne provodi transparentno.
- Predsjedavajući Danko Šargač prihvaća ostavku te daje riječ pročelniku JUO Ivanu Panduriću koji
smatra da se cjelokupna procedura dodjele potpora studentima i srednjoškolcima provela 
transparentno u potpunosti kao i prethodnih godina, ali će ipak sa službenicima JUO još jednom 
provjeriti cjelokupno provedbu jer nema saznanja da su se desili bilo kakvi propusti. Također, za 
sljedeću sjednicu pročelnik JUO prelaže podnošenje izvješća o dodjeli navedenih potpora za 
akademsku odnosno školsku godinu 2019./2020.

- zamjenik načelnika Općine Marijanci s obzirom na obnašanje funkcije zapovjednika Stožera 
civilne zaštite Općine Marijanci podnosi izvješće o djelovanju stožera od proglašenje pandemije 
COVID-19 do danas.

- Vijećnik Josip Dukmenić postavlja pitanje u kojoj fazi su izmjene i doune Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH?
- Načelnik mu odgovara kako je sva dokumentacija spremna za slanje na sluglasnost nadležnim 
institucijama, ali također napominje i kako je pristigla i požurnica zbog ne provođenja već 



usvojenog Programa u kojem nije uvštena k.o. Kunišinci, a koja je razlog za izradu izmjena i 
dopuna Programa. Ipak očekuje da će se krajem ljeta i početkom jeseni izmjene i dopune Progama 
usvojiti na vijeću te tako dopunjen Program biti spreman za objavu natječaja već do kraja 2020. 
godine.

- Vijećnik Josip Dukmenić komentira kako je zapisnikom sa 23. sjednice općinskog vijeća 
predsjedavajući zatražio izvješće o poduzetim radnjama na naplati potraživanja Općine Marijanci 
ali da isto nije bilo tema na ovoj sjednici.
- Pročelnik JUO Ivan Pandurić očitovao se kako su zbog specifične situacije uzrokovane 
pandemijom sve radnje vezane uz naplatu potraživanja u prvom polugodištu stavljene u drugi plan, 
međutim u pripremi je sveobuhvatni proces koji će početkom rujna obuhvatiti sva naplativa 
potraživanja kao i druge radnje u svrhu naplate, o čemu će vijeće biti redovito izvještavano.

- Načelnik Darko Dorkić podnosi izvešće o provedbi sljedećih projekata:
- Hidrobel d.o.o. Belišće kao investitor odabrao je izvođača radova na izgradnji sustava
kanalizacije u naselju Črnkovci koji je financiran sredstvima iz mjere 7.2.1. PRRRH
- potpisan je Ugovora u financiranju opremanja Društvenog doma Marijanci kroz mjere
Programa ruralnog razvoja RH
- prošao je tehnički pregled izgrađenog i opremljenog Reciklažnog dvorišta u Kunišincima
te se ovih dana očekuje i Uporabna dozvola
- obavljaju se posljednje pripreme za tehnički pregled Rekonstrukcije i dogradnje 
vatrogasnog doma Marijanci
- radovi na dogradnji i rekonstrukciji društvenog doma Črnkovci kao i rekonstrukcija, 
prenamjena i opremanje dječjeg vrtića Marijanci idu zadovoljavajućim tempom
- također izvještava o fiskalnom utjecaju korona-krize na prihode općinskog proračuna gdje
je u prvih 6 mjeseci u odnosu na isto razdoblje prošle godine uprihodovano 300.000,00 kuna
manje
- izvještava o odličnoj ocjeni transparentnosti proračuna koji je Općini Marijanci dodjelio 
Institut za javne financije temeljem istraživanja provedenog u 2019. godini.

Budući da više nitko nije imao pitanja predsjednik Šargač je zaključio 25. sjednicu Vijeća Općine
Marijanci u 21:15 sati.

KLASA: 021-07/20-01/01

URBROJ: 2115/02-01-20-04

U Marijancima, 14. srpnja 2020. godine

                                     Ovjerovitelji zapisnika:   

 
       Kruno Belošević                                                 Ana Mužar

_____________________                               ________________________        

Zapisničar: Ivan Pandurić  _______________________                                                                    


