
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-07/20-01/01
URBROJ: 2115/02-01-20-06
U Marijancima, 28. listopada 2020. godine

ZAPISNIK

Sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci održane 28. listopada 2020. godine s početkom
u 19:00 sati.

Nazočni vijećnici:  Danko Šargač,  Miroslav Bočkinac,  Ana Mužar Dubrović,  Anamarija Molnar,
Kruno Belošević, Suzana Šefer, Alen Babić, Darko Bočkinac

Nenazočni vijećnici: Sandra Oršikić – Stanković, Josip Dukmenić, Katarina Krleža

Ostali prisutni na sjednici: Ivan Pandurić- pročelnik JUO, Ana Prevolšek – zapisničar.
Predstavnici medija: Ivan Korov- Radio Donji Miholja, Darko Slivar - Hrvatski radio Valpovština,
urednica biltena Općine Marijanci - Lidija Aničić

Sjednica je započela s radom u 19:05 sati.

Predsjedavajući Danko Šargač pozdravlja sve nazočne i konstatira da je na sjednici prisutno
8  vijećnika od 11, odnosno da postoji kvorum za donošenje odluka. 

Predlaže  Anu  Prevolšek  za  zapisničarku,  te  Miroslava  Bočkinca  i  Darka  Bočkinca  za
ovjerovitelje zapisnika. Isti prijedlog je usvojen sa 8 glasova ZA.

Također pojašnjava vijećnicima da će se rad na ovoj sjednici organizirati sukladno činjenici
da predlagatelj akata za ovu sjednicu načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić nije u mogućnosti
sudjelovati na istoj, budući da mu je izrečena mjera izolacije.
Točke  iz  dnevnog  reda  koje  treba  iznijeti  načelnik  Darko  Dorkić  iznijet  će  Ivan  Pandurić  –
pročelnik JUO, a ukoliko netko od vijećnika bude imao pitanja u svezi određene točke, ista će se
proslijediti načelniku koji će vijećnicima odgovoriti pisanim putem u razumnom roku.

Predsjednik predlaže slijedeći dnevni red:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća (D. Šargač)
2. Usvajanje zapisnika sa 26. (dopisne) sjednice Općinskog vijeća (D. Šargač)
3. Usvajanje Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Marijanci za 2020. godinu (D. 

Dorkić)
4. Donošenje Izmjena i dopuna Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu pomoći za 

studiranje i dodjelu pomoći za podmirenje troškova stanovanja učenika srednjih škola



sa područja Općine Marijanci (D. Šargač)
5. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt "Izgradnja dječjeg 

vrtića Črnkovci" (D. Dorkić)
6. Donošenje Odluke o produljenju važenja Lokalne razvojne strategije Općine 

Marijanci 2015.-2020. (D. Dorkić)
7. Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova pregleda svinjskog mesa na trihinelu te 

financiranju troškova odvoza animalnog otpada 2020. godine (D. Dorkić)
8. Donošenje Odluke o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima i korisnicima 

socijalne pomoći (D. Dorkić)
9. Donošenje Programa zimskog održavanja lokalnih prometnica na području Općine 

Marijanci 2020. godine (I. Pandurić)
10. Izvješće o poduzetim radnjama radi naplate dospjelih potraživanja Općine Marijanci 

u 2020. godini (I. Pandurić)
11. Izvješće o radu načelnika Općine Marijanci za razdoblje 01.01.-30.06.2020. godine (D. 

Dorkić)
12. Izvješće o korištenju proračunske zalihe Općine Marijanci za razdoblje 01.12.2019. - 

30.09.2020. godine (D. Dorkić)
Vijećnička pitanja i razno

Predsjednik otvara raspravu na predloženi Dnevni red,  a budući da nije bilo primjedbi i
prijedloga na isti,  poziva na glasanje, konstatira kako se  Dnevni red za 27. sjednicu Općinskog
vijeća Općine Marijanci usvaja sa 8 glasova ZA.

Ad 1.

Predsjednik otvara raspravu u svezi Zapisnika sa 25. 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 otvara raspravu u svezi Zapisnika sa 26. (dopisne) sjednice, a budući da nije
bilo  rasprave,  poziva  na  glasanje,  te  konstatira  kako  se  Zapisnik  sa  26.  (dopisne)  sjednice
Općinskog vijeća Općine Marijanci, usvaja sa 8 glasova ZA.

Ad 3.

Pročelnik JUO Ivan Pandurić u svezi polugodišnjeg obračuna Proračuna općine Marijanci za 
razdoblje od 01.01. - 30.06.2020. godine iznosi kako isti u svom općem dijelu sadrži Račun prihoda
koji se sastoji od Prihoda poslovanja, Prihoda od prodaje nefinancijske imovine te primitaka od 
financijske imovine i zaduživanja.
Navodi kako su Prihodi poslovanja planirani u iznosu od 20.897.000,00 kuna ostvareni u iznosu od 
11.312.891,21 kuna odnosno u postotku od 54,14 %, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine koji 
su planirani u iznosu od 525.000,00 kuna, ostvareni su u iznosu od 17.762,17 kuna , odnosno u 
postotku od 3,38%.
Pročelnik pojašnjava kako je odstupanje od plana najizraženije kod prihoda od prodaje 
poljoprivrednog zemljišta, ali uz napomenu da je dospijeće rata sa 31. listopada 2020. godine.
Nadalje, što se tiče računa rashoda , rashodi poslovanja su planirani u iznosu od 5.940.930,00 kuna, 
a ostvareni su u iznosu od 2.337.691,33 kune odnosno u postotku od 39,28 %.
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su su u iznosu od 22.722.500,00 kuna, a 
ostvareni su u iznosu od 9.730.929,78 kuna, odnosno u postotku od 42,83 %. Iz navedenog se može 
zaključiti da je realizacija uglavnom u okviru planiranog. Što se tiče izdataka za financijsku 



imovinu i otplatu zajmova planirani izdaci za otplatu su iznosili 394.000,00 kuna, a ostvareni su u 
iznosu od 197.128,86 kuna, odnosno 50,03 %.
Ostvareni financijski rezultat u 2020. godini
1. Višak prihoda poslovanja nad rashodima poslovanja ostvaren sa 30.06.2020. godine iznosi 
8.975.199,88 kuna
2. Manjak prihoda od nefinancijske imovine ostvaren u 2020. godini iznosi 9.713.167,61 kuna
3. Manjak prihoda od financijske imovine ostvaren 2020. godine iznosio je 2.235.430,00 kuna.

Nakon izlaganja Pročelnika, Predsjednik otvara raspravu. Budući da se nitko nije javio poziva na 
glasanje, te konstatira kako se Polugodišnji obračun Proračuna Općine Marijanci za 2020. godinu 
usvaja sa 6 glasova ZA, 1 SUZDRŽAN i 1 PROTIV.

Ad 4.

Pod navedenom točkom Predsjednik Vijeća Danko Šargač predlaže vijećnika Darka Bočkinca kao
trećeg  člana  u  Povjerenstvo  za  dodjelu  pomoći  za  studiranje  i  dodjelu  pomoći  za  podmirenja
troškova stanovanja učenika srednjih škola, te upućuje pitanje spomenutom vijećniku prihvaća li
dužnost. 
Na raspravu se javlja Alen Babić koji želi da mu se dopusti da on u ime oporbene stranke predstavi
svoj  prijedlog  i  za  tu  funkciju  predlaže  Marka  Majdenića.  Predsjednik  Šargač  odgovara  Alenu
Babiću da nema ništa protiv, ali budući da je na posljednjoj sjednici dao samo ostavku, te da nije
dostavljen prijedlog člana iz tog razloga je on predložio vijećnika Darka Bočkinca, također člana
oporbene stranke.
Nastavno, na raspravu se javlja Darko Bočkinac koji se zahvaljuje na ukazanom povjerenju i govori
kako mu je je čast sudjelovati u radu vijeća i kao vijećnik i kao član odbora i povjerenstava, te
budući da je već imenovan u nekoliko povjerenstava podržava prijedlog Alena Babića da se na to
mjesto imenuje Marko Majdenić.
Budući da više nije bilo prijedloga i pitanja, Predsjednik poziva na glasanje, te konstatira kako se
Izmjena i  dopuna Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu pomoći za studiranje i dodjelu
pomoći za podmirenje troškova stanovanja učenika srednjih škola sa područja Općine Marijanci
usvaja sa 8 glasova ZA.

Ad 5.

Pročelnik u svezi ove točke predstavlja idejni projekt dječjeg vrtića u Črnkovcima, te je puštena 
video-projekcija projekta. Kratko napominje da se radi o dječjem vrtiću u Črnkovcima, na lokaciji u
Bostancima. 
Budući da je investicija dječjeg vrtića u Marijancima pri kraju, u razgovoru s mještanima i s 
obzirom na sadašnji prostor dječjeg vrtića u Črnkovcima postoji i mogućnost i potreba da se planira 
i investicija u Črnkovcima. 
Ideja je da se projekt provede apliciranjem na Natječaj za provedbu Mjere 7, odnosno da se 
financira iz EU fondova, no prvenstveno treba početi s projektiranjem koje će se financirati 
sredstvima Osječko – baranjske županije.
Predsjednik otvara raspravu, na koju se javlja vijećnik Alen Babić.
Vijećnika zanima da li je postojala mogućnost da se uz trenutnu investiciju koja se radi u 
Črnkovcima vatrogasni i društveni dom Črnkovci, planirao i vrtić uz taj projekt.
Pročelnik mu odgovara da je planiranje te investicije trajalo gotovo desetak godina, te da prema 
pravilima natječaja i karakteru projekta da bi uz vatrogasni i društveni dom prošao vrtić je vrlo 
upitno iz čega se može zaključiti da bi imali projekt koji možda nikada ne bi prošao na natječaju.
Predsjednik Šargač također govori da je vrlo teško za očekivati da se istovremeno u jednoj Općini 
sufinanciraju dva identična projekta, misleći na provedbu projekta Izgradnje i dogradnje vrtića u 



Marijancima, te smatra da nije za očekivati da bi nam istovremeno bilo odobreno da se gradi vrtić i 
u Marijancima i u Črnkovcima.
Vijećnik Darko Bočkinac se javlja na raspravu i kratko komentira kako treba gledati naprijed, a ne 
sada razmišljati da li se nešto ranije moglo ili nije. Ističe kako je važno da postoji idejni projekt 
novog vrtića i smatra da ga Vijeće treba podržati, a do tada poboljšati postojeći vrtić u Črnkovcima 
jer smatra da to nisu velika sredstva, a može se puno toga popraviti. 
Budući da se više nitko nije javio na raspravu, predsjednik poziva na glasanje, te konstatira kako se 
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja dječjeg vrtića Črnkovci” usvaja sa
8 glasova ZA.

Ad 6.

Pročelnik pod ovom točkom ističe kako je ovu Odluku potrebno donijeti kako bi Lokalna razvojna 
strategija Općine Marijanci 2015-2020. godine nastavila vrijediti na još jedno razdoblje, a najdulje 
do 31. prosinca 2021. godine.
Budući da su Republiku Hrvatsku zadesile specifične okolnosti, te je uslijed toga došlo do 
odgađanja donošenja Nacionalne razvojne strategije i srednjoročnog akta strateškog planiranja 
kojim se definira nacionalna politika regionalnog razvoja, slijedom toga i Osječko baranjska 
županija je donijela odluku o produljenju važenja Županijske razvojne strategije Osječko baranjske 
županije do 2020. godine, a najdulje do 31. prosinca 2021. godine, stoga je i preporuka da sve 
Općine produlje svoje važeće Lokalne razvojne strategije na isto razdoblje.
Predsjednik otvara raspravu, a s obzirom da se nitko nije javio, poziva na glasanje, te konstatira 
kako se Odluka o produljenju važenja Lokalne razvojne strategije Općine Marijanci 2015-2020. 
usvaja sa 8 glasova ZA.

Ad 7.

Pročelnik ističe kako je ovo Odluka koju je ovo Vijeće usvojilo i prošle godine, te se planira sa 
istom praksom i ove godine, a to je da Općina sufinancira troškove pregleda svinjskog mesa na 
trihinelu, te financira troškove odvoza animalnog otpada svim mještanima s područja Općine 
Marijanci.
Predsjednik otvara raspravu, a budući da se nitko nije javio, poziva na glasanje, te konstatira kako 
se Odluka o sufinanciranju troškova pregleda svinjskog mesa na trihinelu te financiranje troškova 
odvoza animalnog otpada u 2020. godini, usvaja sa 8 glasova ZA.

Ad 8.

Pročelnik pod ovom točkom pojašnjava kako se predlaže Odluka koju je ovo Vijeće usvojilo i 
prošle godine, te se i ove godine predlaže akt temeljem kojeg će se umirovljenicima i korisnicima 
socijalne pomoći isplatiti prigodan dar povodom Božića.
Predsjednik otvara raspravu, na istu se javlja vijećnik Alen Babić.
Vijećnik Babić s obzirom na činjenicu da se ova Odluka donosi svake godine, želi apelirati da se 
ubuduće razmotri činjenica da se pored umirovljenika i korisnika socijalne pomoći uvrsti i još jedna
osjetljiva skupina, a to su invalidi. Njegov prijedlog je da se u proračunu za 2021. godinu to isto 
planira, jer smatra da je to jedna osjetljiva skupina koja je vrlo zapostavljena.
Pročelnik mu odgovara da možda nemamo stavku u proračunu za tu skupinu, ali ističe da se nikada 
nije zapostavilo, a i odbilo pomoći ljudima kojima je bila pomoć potrebna u obliku isplata 
jednokratnih pomoći.



Na raspravu se uključuje predsjednik Šargač koji također govori da ugrožene skupine, ako su u 
potrebi mogu ostvariti i veću pomoć putem jednokratnih pomoći od iznosa isplate božićnica, te se 
daje prijedlog da se ubuduće oko isplate božićnica razmotri i o nezaposlenima koji do sada nisu bili 
uvršteni u odluku.
Vijećnik Darko Bočkinac se javlja na raspravu te iznosi kako se i kod isplate uskrsnica zalagao i 
sada također želi predložiti da se skupini koja ima mirovinu manju od 1000,00 kuna isplati iznos 
pomoći od 300,00 kuna, smatra da takvih korisnika nema puno, ali postoje i takvima puno znači 
povećanje od 50,00 kuna isti želi da se odlučuje o njegovom prijedlogu.
Kroz daljnju raspravu zaključuje se da takav prijedlog nije ranije podnesen i nije uvršten u dnevni 
red, na glasanje je dan akt koji je predložio načelnik uz mogućnost da se na idućoj ide u izmjenu 
spomenute Odluke prema prijedlogu vijećnika Darka Bočkinca.
Budući da više nije bilo rasprave, predsjednik poziva na glasanje, te konstatira kako se Odluka o 
isplati prigodnog dara (Božićnice) umirovljenicima korisnicima socijalne pomoći usvaja sa 5 
glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN.

Ad 9.

Pročelnik pod ovom točkom predlaže program zimskog održavanja lokalnih prometnica na 
području općine Marijanci za 2020. godinu, te govori kako je program ostao isti kao i 
prošlogodišnji. Temeljem ovog ugovora načelnik će sklopiti ugovor s subjektom koji će temeljem 
ovog Programa održavati prometnice.
Predsjednik otvara raspravu, vijećnik Darko Bočkinac govori kako je zadovoljan s dosadašnjom 
firmom koja je obavljala taj posao i podržava da se sa istima sklopi ugovor.
Budući da se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik poziva na glasanje, te konstatira kako se 
Program zimskog održavanja lokalnih prometnica na području Općine Marijanci za 2020. godinu 
usvaja sa 8 glasova ZA

Ad 10.

Pod navedenom točkom pročelnik  Ivan Pandurić  iznosi  izvješće  o  poduzetim mjerama naplate
potraživanja Općine Marijanci.
Pojašnjava vijeću kako su službenici Jedinstvenog upravnog odjela započeli s pripremnim radnjama
radi pokretanja postupka sveobuhvatne naplate potraživanja, poslane su opomene pred ovrhu na ime
plaćanja  komunalne  naknade  i  naknade  za  uređenje  voda,  radi  naplate  potraživanja  za  najam
poslovnog  prostora  u  vlasništvu  Općine  Marijanci,  naplate  potraživanja  na  ime  plaćanja
komunalnog doprinosa, na ime plaćanja dugovanja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta.
Pojašnjava kako nakon ovih radnji slijedi slanje rješenja o ovrsi, a po njihovoj izvršnosti slanje istih
Financijskoj agenciji da provede prisilnu naplatu.
Predsjednik otvara raspravu na koju se javlja vijećnik Alen Babić.
Vijećnik izražava nezadovoljstvo obračunom komunalne naknade, tvrdi da su kvadrati kod mnogih
netočno  utvrđeni,  također  želi  imena  i  prezimena  dužnika,  a  isto  tako  navodi  i  dugovanja  od
40.000,00 do 50.000,00 kuna pojedinih osoba koja nisu naplaćena i zašto se njih nije ovršilo.
Pročelnik mu odgovara da što se tiče imena i prezimena dužnika da se ona ne smiju iznijeti radi
zaštite osobnih podataka, a nikome nije ni interes da se raspravlja o imenima već o naplati. Također
što se tiče izdanih rješenja pojašnjava kako su sva rješenja donesena u upravnom postupku, te je rok
za žalbu 15 dana. Što znači da je svaki obveznik koji je zaprimio rješenje te utvrdio da su mu
kvadrati pogrešno upisani, mogao je u zakonom propisanom roku žaliti se na rješenje, no uvažavale
su se uvijek i naknadne žalbe i uvijek su se ponavljala mjerenja kod takvih slučajeva.

Nakon  rasprave,  Predsjednik  poziva  na  glasanje,  te  konstatira  kako  se  Zaključak  o
prihvaćanju Izvješća o poduzetim mjerama radi  naplate  dospjelih  potraživanja  u 2020.  godini,
usvaja sa 5 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN.



Ad 11.

Pod ovom točkom pročelnik Ivan Pandurić je pročitao polugodišnje izvješće o radu načelnika za 
razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine, budući da nije bilo pitanja i rasprave Predsjednik poziva
na glasanje, te konstatira kako se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika za razdoblje od
01.01 – 30.06.2020. godine usvaja sa 7 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN.

Ad 12.

Pročelnik daje izvješće o korištenju proračunske zalihe Općine Marijanci za razdoblje od 
01.12.2019 – 30.09.2020. godine.
Na raspravu se javlja Alen Babić kojeg zanima stavka financiranja materijalne štete na osobnom 
automobilu, nastale krivnjom djelatnika Općine Marijanci.
Pročelnik mu pojašnjava kako do štete došlo prilikom obavljanja redovnih poslova košnje, te je 
nesretnim slučajem došlo do situacije da je stroj za košnju odbacio kamen koji je oštetio automobil 
fizičke osobe, sastavljen je zapisnik o nastaloj šteti, te je ista podmirena direktno obrtu koji je 
izvršio popravak na automobilu. Budući da Općina još uvijek nema osiguranje koje bi pokrivalo 
takve događaje koje su u poslu uvijek mogući, do sada se ta šteta ukoliko bi nastala uvijek 
podmirivala iz zalihe.
Budući da se više nitko nije javio na raspravu, Predsjednik poziva na glasanje, te konstatira kako se 
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 01.12.2019-
30.09.2020. godine, usvaja sa 7 glasova ZA i 1 glas suzdržan.

Ad 13.

Pod točkom Vijećnička pitanja i razno

1. Vijećnik Alen Babić ima pitanje u svezi „bare” u Bočkincima – smetlište kod groblja, pojašnjava 
kako se na tom mjestu počeo nekontrolirano odlagati otpad svih vrsta, te ukoliko se ne bude na 
vrijeme reagiralo da će biti problema , budući da su na to mjesto počele i dovoziti otpad pojedine 
firme, ljudi iz okolnih mjesta i da pored građevinskog materijala, često ljudi bacaju i plastiku, 
željezo, odjeću, a i animalni otpad. 

2. Vijećnik Alen Babić želi postaviti pitanje u svezi cijene smeća
Govori kako Općina Marijanci ima najveću cijenu smeća u županiji, pored toga što je cijena 
poprilično visoka izražava i nezadovoljstvo što su kontejneri odvezeni iz Bočkinaca, te govori kako 
su zeleni otoci dobra stvar za mala mjesta, da se ne bi stvarale deponije po mjestima. Izražava 
sumnju da će ljudi s manjom količinom otpada koristit reciklažno dvorište, te strahuje od toga da bi 
smeća moglo biti po svuda, te da li cijena odvoza smeća ovisi o broju korisnika.

Budući da više nitko nije imao pitanja predsjednik Šargač je zaključio 27. sjednicu Vijeća Općine
Marijanci u 20:35 sati.

Zapisnik sastavila: Ana Prevolšek  _______________________         
                                                                          
                                 
   Ovjerovitelji zapisnika:  PREDSJEDNIK VIJEĆA
    Miroslav Bočkinac                     Darko Bočkinac                                    Danko Šargač

_____________________           ____________________


