
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-07/20-01/01
URBROJ: 2115/02-01-20-07
U Marijancima, 15. prosinca 2020. godine

ZAPISNIK

Sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci održane 15. prosinca 2020. godine s početkom u
18:00 sati.

Nazočni vijećnici:  Kruno Belošević,  Miroslav Bočkinac,  Josip Dukmenić,  Katarina Krleža,  Ana
Mužar Dubrović, Sandra Oršikić – Stanković, Danko Šargač

Nenazočni vijećnici: Alen Babić, Darko Bočkinac, Anamarija Molnar, Suzana Šefer.

Ostali prisutni na sjednici: Darko Dorkić – načelnik, Ivan Pandurić- pročelnik JUO, Ana Prevolšek
– zapisničar.
Predstavnici medija: Darko Slivar - Hrvatski radio Valpovština, urednica biltena Općine Marijanci -
Lidija Aničić, Snježana Fridl – Glas Slavonije

Sjednica je započela s radom u 18:05 sati.

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

Predlaže Anu Prevolšek  za  zapisničarku,  te  vijećnika  Krunu Beloševića  i  vijećnicu  Anu
Mužar Dubrović za ovjerovitelje zapisnika. Isti prijedlog je usvojen sa 7 glasova ZA.

Predsjednik predlaže slijedeći Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća 
2. a) Usvajanje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Marijanci za 2020. godinu 

b) Donošenje Odluke o izvršavanju II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Marijanci 
za 2020. godinu 
c) Donošenje Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog 
doprinosa za 2020. godinu 
d) Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za Općinu 
Marijanci za 2020. godinu 
e) Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u Općini Marijanci za 2020. godinu 
f) Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za Općinu 
Marijanci za 2020. godinu 
g) Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, 
školstvu i visokoškolskom obrazovanju za Općinu Marijanci za 2020. 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 2020. godinu 
i) Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i društvenim 
djelatnostima za Općinu Marijanci  za 2020. godinu 
j) Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u Općini Marijanci za 2020. godinu 

3. a) Usvajanje Proračuna Općine Marijanci za 2021. godinu i projekcija Proračuna za 
2022. i 2023. godinu 
b) Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Marijanci za 2021. godinu i 
projekcija Proračuna za 2022. i 2023. godinu 
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 2021. godinu 
d) Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2021. 
godinu 
e) Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini
Marijanci za 2021. godinu 
f) Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 
Općini Marijanci za 2021. godinu 
g) Donošenje Programa javnih potreba u kulturi i društvenim djelatnostima za Općinu
Marijanci za 2021. godinu 
h) Donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za Općinu Marijanci za 
2021. godinu 
i) Donošenje Programa javnih potreba u sportu za Općinu Marijanci za 2021. godinu 
j) Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i 
visokoškolskom obrazovanju za Općinu Marijanci za 2021. godinu (D. Dorkić)
k) Donošenje Programa javnih potreba u vatrogastvu za Općinu Marijanci za 2021. 
godinu 

4. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Marijanci za 2020.
godinu 

5. Usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Marijanci u 2021. 
godini 

6. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih 
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Marijanci za 2021. godinu 

7. Usvajanje godišnjeg plana davanja koncesija Općine Marijanci za 2021. godinu 
8. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom 

Općine Marijanci za razdoblje 01.01.-31.12.2019. 
9. Usvajanje Plana upravljanja imovinom Općine Marijanci za 2021. godinu 
10. Donošenje Odluke o načinu upravljanja i korištenju sportskih građevina u vlasništvu 

Općine Marijanci 
11. Donošenje Odluke o potrebi uvođenja videonadzora na javnim površinama na 

području Općine Marijanci 
12. Donošenje Zaključka o sklapanju Sporazuma o zajedničkoj suradnji i financiranju 

rada Dječjeg vrtića „Pinokio” Donji Miholjac 
13. Donošenje Zaključka o sklapanju Sporazuma o zajedničkoj suradnji Općine Marijanci

i Općine Magadenovac 
14. 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 28. sjednicu Općinskog
vijeća Općine Marijanci usvaja sa 7 glasova ZA.

Ad 1.

Predsjednik otvara raspravu u svezi Zapisnika sa 27. sjednice, a budući da nije bilo rasprave,
poziva na glasanje, te konstatira da se Zapisnik sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci,
usvaja sa 6 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.

Ad 2.

Predsjednik Šargač napominje kako će točku 2. od a.) do j.) Načelnik u svom izlaganju obrazložiti 
zajedno, dok će glasanje po svakoj točki biti zasebno. Budući da nitko nije imao primjedbi, 
Načelnik Dorkić je započeo s izlaganjem.
Pod točkom II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Marijanci za 2020. godinu i projekcija za 2021 i
2022. godinu, pojašnjava kako se zapravo radi o usklađenju stavki ostvarenih prihoda i rashoda u 
2020. godini. Bilježi se smanjenje prihodovne strane u iznosu od 1.865.305,00 kuna. Razlika 
rashoda nad prihodima, odnosno manjak, financirat će se iz viška iz proteklog razdoblja.
Načelnik navodi kako je glavni razlog pomanjkanja prihoda smanjenje prihoda od poreza, što je i za
očekivati s obzirom na situaciju uzrokovanu koronavirusom, a također novac iz Fondova kasni, 
odnosno obrada samih zahtjeva za isplatu i isplata vremenski dulje traje.
Također, unatoč specifičnoj situaciji izražava zadovoljstvo, budući da su određeni projekti završeni, 
a drugi se privode kraju misleći na projekt DVD-a Marijanci koji je završen, projekt reciklažnog 
dvorišta koji je također završen, te u tijeku veliki projekt Vatrogasni i društveni dom Črnkovci koji 
je većim dijelom završen, te projekt rekonstrukcije dječjeg vrtića u Marijancima. Zaključno govori 
kako je unatoč svemu vrlo zadovoljan i da je ovo jedna od najuspješnijih poslovnih godina, budući 
da se uložilo oko 30 milijuna kuna kroz razne projekte.
Za riječ se javlja vijećnik Josip Dukmenić koji se poziva na Zakon o poljoprivredi, te ga zanima 
zašto se iz prihoda od poljoprivrede uređuju pješačke staze, parkirališta, sređuju društveni domovi, 
a tek dio se samo vrati u poljoprivredu, dok u Zakonu stoji drugačije.
Napominje kako podržava i uređenje društvenih domova, izgradnju pješačkih staza, ali to se ne bi 
trebalo financirati iz prohoda od poljoprivrede već iz prihoda od komunalne naknade.
Načelnik odgovara kako u izvori možda nisu ovdje najbolje prikazani, ali u proračunu za 2021. 
godine je to puno detaljnije razrađeno, također govori kako smo od zakupa uprihodovali oko 
400.000, 00 kuna te smatra da se dobar dio sredstava vrati u poljoprivredu, te se ne slaže sa 
iznesenom činjenicom da se ne ulaže u poljoprivredu.
Vijećnik Dukmenić, također ima zamjerke na prijedlog rebalansa, odnosno na tablični prikaz 
rashoda, posebice na konto „Ostali nespomenuti financijski rashodi“ smatra da se iz istoga 
transparentno ne može iščitati, što je financirano, nadalje zanima ga slijedeće

- Izvođač radova fasadne obloge na školskom stanu koji se nalazi u sklopu dječjeg vrtića?
- Zašto informacije o jednostavnoj nabavi, odnosno registar ugovora nije dostupan na internet 

stranici Općine Marijanci.
Načelnik pojašnjava kako školski stan nije dio EU projekta rekonstrukcije dječjeg vrtića, a budući 
da je isti dio građevine dječjeg vrtića, Općina Marijanci je iz svojih sredstava financirala izradu 
fasadne obloge tog dijela.
Za spomenute radove proveden je postupak jednostavne nabave radova u kojem je odabran 
ponuditelj Presing d.o.o koji je inače i izvođač radova na rekonstrukciji dječjeg vrtića u 
Marijancima.
U svezi objave registra ugovora jednostavne nabave očituje se pročelnik Ivan Pandurić, govoreći 
kako će ubuduće povesti računa da sve informacije u svezi navedenog budu dostupne javnosti, a u 
svezi konta „ostali nespomenuti financijski rashodi“ pojašnjava prijenos za dug od 14.504,61 kuna 



govoreći da je rashod nastao u postupku prodaje nekretnine u vlasništvu Općine Marijanci, odnosno
prodana nekretnina je ošasna ostavina i bila je opterećena dugom. Po prodaji iste, redoviti je 
postupak da se dug podmiri kako bi se nekretnina oslobodila tereta i napravio prijenos na kupca.
Nadalje, prijenos za najam „Klasu“ je rashod koji je nastao s obzirom na činjenicu da su u tijeku 
radovi na Vatrogasnom i društvenom domu u Črnkovcima, te je bilo nužno iznajmiti prostor za 
„DVD Črnkovci“ kako bi mogli imati spremište i prostor za svoju opremu i stvari. Nadalje, za 
rashod od 6.666,67 kn - plaćene novčane kazne, pojašnjava da je nastao radi podmirenja novčane 
kazne budući da Općina Marijanci nije javno objavila na internetskim stranicama Pravilnik o 
provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Marijanci, te nije javno objavila Plan i izmjenu i 
dopune Plana javne nabave.
Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Šargač poziva na glasanje, te konstatira da se

a) II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Marijanci za 2020. godinu usvajaju sa 6 glasova ZA i 1 
glas SUZDRŽAN

b) Odluka o izvršavanju II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Marijanci za 2020. godinu, 
usvajaju sa 6 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN

c) Izmjene i dopune Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2020. godinu,
usvajaju sa 6 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN

d) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za Općinu Marijanci za 2020. 
godinu, usvajaju sa 6 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN

e)  II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini 
Marijanci za 2020. godinu, usvajaju sa 6 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN

f) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za Općinu Marijanci za 2020. godinu, 
usvajaju sa 6 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN

g) II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i visokoškolskom 
obrazovanju za Općinu Marijanci za 2020. godinu, usvajaju sa 6 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN

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 2020. godinu, usvajaju sa 6 glasova ZA 
i 1 glas SUZDRŽAN

i) II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i društvenim djelatnostima za Općinu 
Marijanci  za 2020. godinu, usvajaju sa 6 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN

j) Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini 
Marijanci za 2020. godinu, usvajaju sa 6 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN



Ad 3.

Predsjednik Šargač napominje kako će točku 3. od a.) do k.) Načelnik u svom izlaganju obrazložiti 
zajedno, dok će glasanje po svakoj točki biti zasebno. Budući da nitko nije imao primjedbi, 
Načelnik Dorkić je započeo s izlaganjem.
Načelnik predlaže proračun za 2021. godinu u iznosu od 16.410.000,00 kuna
Pojašnjava kako je na prihodovnoj strani iznos od 8,3 milijuna kuna planiran od pomoći iz Fondova
EU, državnog i županijskog proračuna, dok su ostatak vlastiti prihodi. Na rashodovnoj strani 
planirani iznos od 5.5 milijuna kuna namijenjen je povratu kredita, iznos od 5,5 milijuna kuna 
planiran je za završetak započetih projekata, dok je ostatak od oko 5,4 milijuna kuna planiran za 
ostale rashode kao što su redovan rad, potpore udrugama, pomoći osnovnoškolcima i studentima, 
porodiljne naknade, demografske mjere i ostalo. Povećan je planirani rashod za sufinanciranje 
vrtića za 500.000,00 kuna, budući da se od 1. rujna 2021. godina planira početak rada obnovljenog 
vrtića sa cjelodnevnim boravkom i jaslicama. 
Predsjednik Šargač otvara raspravu, te se javlja potpredsjednik Dukmenić koji se osvrnuo na 
činjenicu da se treba uložiti više u razvoj gospodarstva, odnosno u mogućnost da se otvore nova 
radna mjesta,  uz primjedbu da se već godinama nije riješilo pitanje Poduzetničke zone u 
Črnkovcima, a saznanja je da je bilo zainteresiranih poduzetnika. Smatra da je stvaranje uvjeta za 
otvaranje radnih mjesta nešto što će dugoročno pridonijeti razvitku, a ulaganje u objekte i ostalo 
treba razmjerno s mogućnostima.
Načelnik Dorkić govori kako do sada nije bilo ozbiljnih poduzetnika zainteresiranih za 
Poduzetničku zonu u Črnkovcima, te da on sigurno ne bi bio protiv da je postojala ozbiljna ponuda. 
Također navodi kako se pitanje i problematika poduzetničke zone rješavaju postepeno, konstantno 
se nešto radi, navodeći i projekt Sunčane elektrane koji će također riješiti neka pitanja u zoni, 
nadalje rješavanje imovinsko – pravnih odnosa i drugo.
Na raspravu se javlja Sandra Oršikić Stanković koju zanima da li postoji mogućnost da se planira 
određena vrsta podrške za mlade poduzetnike na našem području, navodeći primjer poduzetničkih 
inkubatora obližnjih gradova.
Načelnik Dorkić odgovara da je stvaranje poduzetničkog inkubatora ozbiljna investicija koje 
iziskuju određene kapacitete, adekvatne prostore i slično, te s obzirom na broj stanovnika nije 
siguran da je tako nešto ostvarivo kod nas.
Na raspravu se javlja vijećnica Katarina Krleža koja želi pohvaliti rad Općine, te navodi kako je 
općina Marijanci jedna od rijetkih malih općina koja uspješno provodi velike projekte, pomaže 
mladim obiteljima, te financiranjem udruga osigurava da imamo događaje i manifestacije koje 
ostale općine nemaju, a koje su od velike važnosti za društveni život. Smatra da se uvijek može 
bolje, ali ističe da je život u općini kvalitetan.
Budući da se više nitko nije javio na raspravu, Predsjednik zaključuje istu, te poziva na glasanje i 
konstatira da se: 

a) Proračun Općine Marijanci za 2021. godinu i projekcija Proračuna za 2022. i 2023. godinu,
usvaja sa 6 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN

b)  Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Marijanci za 2021. godinu i projekcija Proračuna 
za 2022. i 2023. godinu,  usvaja sa 6 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN

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 2021. godinu, usvaja sa 6 glasova ZA i 1 
glas SUZDRŽAN



d)  Program utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2021. godinu, usvaja sa 6 
glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN

e) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Marijanci za 2021. 
godinu, usvaja sa 6 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN

f) Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Marijanci za 
2021. godinu, usvaja sa 6 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN

g) Program javnih potreba u kulturi i društvenim djelatnostima za Općinu Marijanci za 2021. 
godinu , usvaja sa 6 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN

h) Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za Općinu Marijanci za 2021. godinu, usvaja sa 
6 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN

i) Program javnih potreba u sportu za Općinu Marijanci za 2021. godinu, usvaja sa 6 glasova 
ZA i 1 glas SUZDRŽAN

j) Program javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i visokoškolskom obrazovanju za 
Općinu Marijanci za 2021. godinu, usvaja sa 6 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN

k)  Program javnih potreba u vatrogastvu za Općinu Marijanci za 2021. godinu, usvaja sa 6 
glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN

Ad 4.

Pod navedenom točkom pročelnik Ivan Pandurić predstavlja Analizu stanja sustava civilne zaštite
na području Općine Marijanci u 2020. godinu, te  pojašnjava kako ovaj dokument sadrži  stanje
sustava po važnijim sastavnicama sustava civilne zaštite, a to su : 1.Stožer civilne zaštite, 2. sustav
civilne zaštite, 3. Povjerenici civilne zaštite, 4. Vatrogastvo, 5. Službe i pravne osobe koje se bave
civilnom  zaštitom,  Mjere  civilne  zaštite  u  prostornom  planiranju,  Financiranje  sustava  civilne
zaštite, te Zaključne ocjene. Osvrnuo se na postrojbu civilne zaštite koju čini 20 članova i za koju je
stiglo odobrenje od nadležnih tijela, te pojašnjava kako je u planu napraviti i svečanu promociju
navedene postrojbe čim za to budu bili stečeni uvjeti, misleći na mjere vezane uz koronavirus.
Predsjednik otvara raspravu, a budući da nije bilo pitanja, poziva na glasanje, te konstatira kako se
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Marijanci za 2020. godinu,  usvaja sa 7
glasova ZA.

Ad.5

Pročelnik iznosi plan razvoja civilne zaštite na području Općine Marijanci u 2021. godini, na 
temelju analize stanja sustava civilne zaštite u 2020. godini.
Spomenuti plan se donosi na temelju Analize stanja sustava civilne zaštite u 2020. godini, u 
području nadležnosti, te sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i 
katastrofa, s ciljem povećanja stupnja sigurnosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 
okoliša, kao i razmjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite. Člankom 17. Zakona o 
sustavu civilne zaštite je definirano da predstavničko tijelo, temelju prijedloga izvršnog u postupku 
donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne
zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.



Predsjednik otvara raspravu, a budući da nije bilo iste, poziva na glasanje, te konstatira kako se 
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Marijanci u 2021. godini, usvaja sa 7 
glasova ZA.

Ad 6.

Pročelnik u svezi ove točke navodi kako se donošenjem ove odluke raspoređuju sredstva za 
financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Marijanci za 2021. godinu.
Sredstva koja su osigurana za tu namjenu iznose ukupno 11.000,00 kuna, a raspoređuju se na način 
da se za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje iznos od 1.000,00 kuna. Pravo na financiranje 
imaju političke stranke koje imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću, a sukladno 
navedenom spomenuti iznos se raspoređuje kako slijedi:

- HDZ- 7.000,00 kuna, HNS –liberalni demokrati – 3.000,00 kuna, te HSP – 1.000,00 kuna.
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 zastupljenih u 
Općinskom vijeću Općine Marijanci, usvaja za 7 glasova ZA.

Ad 7.

Pročelnik pod navedenom točkom napominje kako Općina Marijanci u 2021. godinu nema namjeru 
davanje koncesija za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra, radova ili usluga, te se o tome 
mora donijeti Odluka.
Predsjednik otvara raspravu, a s obzirom da se nitko nije javio, poziva na glasanje, te konstatira 
kako se Godišnji plan davanja koncesija Općine Marijanci, usvaja sa 7 glasova ZA.

Ad 8.

Pročelnik Ivan Panudrić podnosi Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu 
Općine Marijanci za razdoblje od 01.01 – 31.12.2019. godine te pojašnjava kako je Planom 
upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Marijanci propisano kako Općinski načelnik izvještava 
Općinsko vijeće o provedbi Plana do 30. rujna tekuće godine za prethodnu godinu. Izvješće 
obuhvaća sve poduzete radnje i novonastale činjenice sukladno Planu u 2019. godini.
Predsjednik otvara raspravu, a budući da nije bilo pitanja, poziva na glasanje, te konstatira kako se
Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Marijanci
za razdoblje od 01.01 – 31.12.2019. godine, usvaja sa 6 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.

Ad 9.

Pročelnik pod ovom točkom pojašnjava kako Općina Marijanci po treći puta izrađuje Godišnji plan 
upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Marijanci. Predloženi plan je Godišnji plan upravljanja 
imovinom za razdoblje od godinu dana, a odnosi se na 2021. godinu. Plan upravljanja određuje 
kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom Općine Marijanci, te provedbene mjere u 
svrhu provođenja Strategije, detaljnu analizu stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine, te 
godišnje planove upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Marijanci.

- Predsjednik otvara raspravu na koju se javlja potpredsjednik Dukmenić koji je nezadovoljan 
brzinom rješavanja imovinsko – pravnih odnosa u svezi pojedinih čestica, postavlja pitanje 
zašto se već ne riješi pitanje čestica 370/6 k.o Črnkovci i 370/3 k.o Črnkovci koje se nalaze 
u  poduzetničkoj zoni u Črnkovcima. Smatra da se sve treba poduzeti da se te čestice 



napokon stave u službu gospodarstva i razvoja. Načelnik odgovara kako su ispunjeni 
osnovni uvjeti, te da je to postupak koji dugo traje i da je procedura u tijeku.

Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik poziva na glasanje, te konstatira kako se Godišnji plan 
upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Marijanci za 2021. godinu usvaja sa 6 glasova ZA i 1 
SUZDRŽAN.

Ad 10.

Pod navedenom točkom pročelnik Ivan Pandurić pojašnjava kako je sukladno Zakonu o sportu, te i
prema  preporukama  revizije  nužno  urediti  korištenje  Javnih  sportskih  građevina  u  vlasništvu
Općine Marijanci,  a koje su dane na korištenje  i  upravljanje  nogometnim klubovima na našem
području. Stoga taj odnos upravljanja i korištenja do sada nije bio ugovorno uređen što nije u skladu
sa zakonom.  Stoga donošenjem ove Odluke,  sklopit  će  se  ugovori  sa  klubovima kojima će  se
utvrditi prava i obveze između vlasnika i upravitelja sportskih građevina.
Predsjednik otvara raspravu, a budući da nije bilo pitanja, poziva na glasanje, te konstatira da se 
Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Marijanci , usvaja
sa 7 glasova ZA.

Ad 11.

Pod ovom točkom načelnik Darko Dorkić pojašnjava kako zbog rizika od oštećenja imovine, a puno
toga je sada novouređeno u samom centru u Marijancima, mišljenja je da postoji potreba da se na 
javnim površinama odnosno pojedinim dijelovima postave kamere. 
Postavljanje video nadzora javnih površina provodilo bi se radi praćenja i sprečavanja  oštećenja 
komunalne infrastrukture, oštećenja javnih objekata, prometnih i komunalnih površina, remećenje 
javnog reda i mira, opasnost od požara i drugih nezgoda, nadzor nad javnim okupljanjima, 
počinjenje kaznenih djela i prekršaja, te radi podizanja razine opće sigurnosti.
Poslovi video nadzora i zaštite će se provoditi sukladno propisima o zaštiti podataka.
Također navodi da je već bilo oštećenja brava na ulaznim vratima u zgradi općine, te na drugoj 
prostoriji u sklopu društvenog doma, tako da smatra potrebnim uvesti video nadzor.
Predsjednik otvara raspravu na istu se javlja potpredsjednik Dukmenić koji smatra da je to vrlo 
skupa i zahtjevna investicija ukoliko bi se ispoštivale sve odredbe propisa, te također ukoliko bi se 
željeli postići ciljevi koji su navedeni, smatra da to moraju biti kamere koje su kvalitetne s 
mogućnošću noćnog snimanja, prepoznavanja lica i slično, a to iziskuje vrlo velike troškove, a opet 
ne mogu spriječiti bilo kakav nered i počinjenje navedenog.
Načelnik Dorkić odgovara kako je svjestan da kamere ne mogu u potpunosti spriječiti sve nerede i 
uništenja, ali iste mogu imati dobro preventivno djelovanje.
Nadalje, na raspravu se javlja vijećnica Sandra Oršikić Stanković koja smatra da bi na prvom 
mjestu trebala biti sigurnost građana i postavljanje semafora radi regulacije prometa u centru, gdje 
se još uvijek vozi poprilično neoprezno.
Načelnik Dorkić odgovara da po pitanju prometa vodi brigu i čini koliko god može, govori kako se 
zalagao i uspio riješiti da se postave prometni znakovi koji bi spriječili problem prekomjernog 
prolaska kamiona kroz samo središte mjesta, kojem smo svjedočili tijekom ožujka i travnja ove 
godine. Također pojašnjava kako mi nismo nadležni da donesemo odluku o postavljanju kamere za 
kontrolu brzine, a isto tako i sa semoforima procedura nije jednostavna.
Potpredsjednik Dukmenić se uključuje na raspravu, te govori da se taj problem ne mora nužno 
riješiti semaforima, da bi se i sa postavljanjem ležećih policajaca postigao cilj.
Načelnik Dorkić odgovara da to nisu jednostavna rješenja, jer nismo mi nadležni, te rješenje 
navedenog problema vidi u izgradnji kružnog toka u budućnosti.
Budući da se više nitko nije javio na raspravu, predsjednik poziva na glasanje, te konstatira da se 



Odluka o potrebi uvođenja videonadzora na javnim površinama na području Općine Marijanci, 
usvaja sa 5 glasova  ZA i 2 SUZDRŽANA.

Ad 12.

Načelnik Darko Dorkić pod navedenom točkom objašnjava kako je donošenje ovog sporazuma o 
suradnji s s dječjim vrtićem „Pinokio“ nužno za nastavak daljnjeg funkcioniranja područnog dječjeg
vrtića u Marijancima. Nužno je i da taj sporazum usvoji i Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca 
koji je osnivač spomenutog vrtića. 
Potpisnce ovog sporazuma su Dječji vrtić Pinokio s jedne strane te Grad Donji Miholjac, Općina 
Marijanci, Općina Podravska Moslavina i Općina Viljevo s druge strane, istim bi se utvrdile 
međusobna prava i obveze svake od potpisna u financiranju i djelovanju područnih dječjih vrtića na 
svom području.
Predsjednik otvara raspravu, a budući da nije bilo pitanja, konstatira da se Zaključak o zajedničkoj 
suradnji i financiranju rada Dječjeg vrtića „Pinokio“ Donji Miholjac, usvaja sa 7 glasova ZA.

Ad 13.

Pod navedenom točkom načelnik Darko Dorkić predlaže sklapanje još jednog sporazuma, te 
pojašnjava kako se radi o sklapanju spotazuma o međusobnoj suradnji sa susjednom Općinom 
Magadenovac.
Predloženi sporazum omogućava da se sukladno potrebama definiraju područja suradnje, odnosno 
funkcionalna povezivanja koja se mogu ostvarivati kroz zajedničko obavljanje pojedinih poslova 
(korištenje reciklažnog dvorišta, komunalni poslovi, komunalni i poljoprivredni redar, te 
organizacijsko povezivanje koje otvara mogućnost pridruživanja komunalnom poduzeću , 
zejdničkog osnivanja ustanova za kulturu i udruge i drugo.
Predsjednik otvara raspravu, a budući da se nitko nije javio, poziva na glasanje, te konstatira da se 
Zaključak o sklapanju Sporazuma o zajedničkoj suradnji Općine Marijanci i Općine Magadenovac,
usvaja sa 7 glasova ZA.

Ad. 14

Pod točkom Vijećnička pitanja i razno predsjednik Šargač otvara raspravu na koju se javlja 
potpredsjednik Dukmenić te postavlja pitanje u svezi Programa raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem, ta zašto nije raspisan Natječaj. 
Načelnik odgovara kako će prvo ići prijedlog izmjena i dopuna Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem,kako bi se dodala katastarska općina Kunišinci, te će se nakon toga ići 
u daljnju proceduru.

Budući da više nije bilo pitanja Predsjednik je sjednicu zaključio u 21:00 sat.

Zapisnik sastavila: Ana Prevolšek  _______________________         
                                                                          
                                 
   Ovjerovitelji zapisnika:  PREDSJEDNIK VIJEĆA
    Ana Mužar Dubrović                 Kruno Belošević                               Danko Šargač

_____________________           ____________________                 ______________________


