
           
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-02/01
URBROJ: 2115/02-01-21-01
U Marijancima, 16. veljače 2021. godine

ZAPISNIK

Sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci održane 16. veljače 2021. godine s početkom u
19:00 sati.

Nazočni  vijećnici:  Alen Babić,  Kruno Belošević,  Miroslav Bočkinac,  Josip Dukmenić,  Katarina
Krleža, Ana Mužar Dubrović, Danko Šargač,  Suzana Šefer

Nenazočni vijećnici: Darko Bočkinac, Sandra Oršikić – Stanković, Anamarija Molnar

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

Sjednica je započela s radom u 19:00 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  vijećnice Katarinu Krleža i  Suzanu Šefer za
ovjeroviteljice zapisnika. 
Isti prijedlog je usvojen sa 8 glasova ZA.

Predsjednik predlaže slijedeći Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća 
2. Donošenje Statutarne odluke o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Marijanci
3. Donošenje Odluke o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa 

Dječjeg vrtića „Pinokio” Donji Miholjac, područne vrtiće Marijanci i Črnkovci.
4. Donošenje Odluke o refundiranju troškova plaćene komunalne naknade i naknade za 

uređenja voda Općine Marijanci
5. Usvajanje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine 

Marijanci za 2021. godinu
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6. Donošenje Odluke o isplati prigodnog dara (uskrsnice) umirovljenicima, korisnicima 
socijalne pomoći i korisnicima naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz 
Domovinskog rata.

7. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Vatrogasne zajednice 
Općine Marijanci

8. Donošenje Zaključka  o usvajanju izvješća o provedbi Javnog uvida u prijedlog 
Izmjena i dopuna Programa raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
za područje Općine Marijanci

9. 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 29. sjednicu Općinskog
vijeća Općine Marijanci usvaja sa 8 glasova ZA.

Ad 1.

Predsjednik  otvara  raspravu  u  svezi  Zapisnika  sa  28.  sjednice,  na  istu  se  javlja
potpredsjednik Josip Dukmenić koji  ima primjedbe na zapisnik,  te ističe kako je  on na prošloj
sjednici govorio o jednostavnoj nabavi, a ne o javnoj i traži da se u Ad 2., 30 - om retku, u rečenici: 

-  Zašto informacije o javnoj nabavi, odnosno registar ugovora nije dostupan na internet
stranici Općine Marijanci?”  , riječ „javnoj” zamijeni riječju „jednostavnoj”
Nadalje, u Ad. 2 u posljednjem odlomku gdje se navodi objašnjenje Pročelnika u svezi konta „ostali
nespomenuti  financijski  rashodi”,  zanima  ga  zašto  nije  navedeno  objašnjenje da  je  rashod  od
6.666,67  kn  nastao  iz  razloga  što  Općina  Marijanci  nije  javno  objavila  Plan  javne  nabave  na
internetskim stranicama, te predlaže da se isto nadopuni u zapisnik. 
Sukladno navedenom, predlaže se da u Ad.2. redak 40 – ti dodaje se slijedeća rečenica:

„Nadalje, rashod od 6.666,67 kn za plaćene novčane kazne pojašnjava kako 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.”
Također,  pod  ovom  točkom  potpredsjednik  Dukmenić  traži  objašnjenje  kako  je  u  Službenom
glasniku objavljena Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine
Marijanci za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. godinu i 2022. godinu, a ista Odluka nije uopće
bila na Dnevnom redu 28. sjednice, te ju ovo Vijeće nije usvojilo što je i vidljivo iz zapisnika. 
Dodatno  komentira i  sadržaj spomenute Odluke te govori kako je  dodan članak koji  glasi:  „Za
premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza , općinski
načelnik može kratkoročno zadužiti Općinu Marijanci na rok najduže do 12 mjeseci , te do iznosa
od  2.000.000,00  kuna.”  smatra  kako  je  isto  nemoguće  i  protuzakonito  jer  Zakon  o  lokalnoj  i
područnoj samoupravi propisuje da je je isti iznos do 1.000.000,00 kuna.
O gore navedenom traži od Predsjednika Vijeća da se očituje.
Predsjednik Danko Šargač odgovara da će se o istome pismeno očitovati u propisanom roku.
Pod ovom točkom za  raspravu se  javlja  vijećnik  Alen  Babić  koji  ima određene primjedbe,  ne
iznoseći konkretno primjedbe na Zapisnik sa 28. sjednice koji je predmet rasprave, već se općenito
osvrnuo na sam koncept pisanja zapisnika, iskaza broja glasova, navodeći da je bilo slučajeva u
zapisniku da je brojčani iskaz glasova bio pogrešan, te je predložio da se sjednice snimaju.
Budući da više nije bilo pitanja, Predsjednik poziva na glasanje uz predložene izmjene, te konstatira
da se Zapisnik sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci uz navedene izmjene usvaja sa 8
glasova ZA.
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Ad 2.

Predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Josip Dukmenić iznosi kako je 
Komisija razmatrala predložene izmjene važećeg Statuta, te pojašnjava Vijeću kako se zapravo radi 
o doradi istoga kako bi se zakonski uskladio s novim Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi. 
S obzirom na navedeno iz postojećeg statuta nužno je izbrisati ili izmijeniti određene pojmove koji 
više nisu u skladu sa Zakonom, kao npr. obrisati pojam „zamjenik općinskog načelnika”, izmijeniti 
broj vijećnika i sl. Budući da je Komisija u nekoliko navrata radila na usklađivanju i korekcijama 
ove Odluke, smatra da je sada ista sada u redu, te predlaže ovom Vijeću usvajanje iste.
Predsjednik otvara raspravu, a budući da iste nije bilo, poziva na glasanje, te konstatira kako se 
Statutarna Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Marijanci usvaja sa 8 glasova ZA.

Ad. 3

Pod ovom točkom Načelnik Darko Dorkić ističe kako se predloženom Odlukom utvrđuju mjerila za
sudjelovanje roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Pinokio Donji Miholjac u područnim dječjim
vrtićima Marijanci i Črnkovci. Napominje kako su predloženom Odlukom definirani programi koji 
će se provoditi, definirana su i oslobođenja ili uamnjenja plaćanja u slučajevima više djece i drugo. 
Navodi kako je provedena telefonska anketa o interesu za vrtić, te govori kako je na području 
općine Marijanci otprilike oko 80- tak djece koja ispunjavaju uvjete za polazak u vrtić.
Pojašnjava kako bi cijena cjelodnevnog boravka i jasličkog programa za jedno dijete bila 450,00 
kuna, dok bi cijena za 5-satni program, koji će se odvijati samo u Područnom vrtiću u Črnkovcima 
bila 300,00 kuna, prilikom provođenja telefonske ankete roditelji u pravilu nisu imali primjedbe na 
predloženu cijenu.
Predsjednik otvara raspravu na koju se javlja Alen Babić koji iznosi kako je on saznanja da sve više 
roditelja koristi porodiljni dopust, te navodi da je jaslički program nepotreban i da će samo biti 
trošak.
Budući da više nitko nije imao pitanja i prijedloga, Predsjednik poziva na glasanje, te konstatira 
kako se Odluka o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića 
„Pinokio” Donji Miholjac, Područnih vrtića Marijanci i Črnkovci usvaja sa 7 glasova ZA i 1 
SUZDRŽAN.

Ad. 4

Pod navedenom točkom Načelnik iznosi kako se predložena Odluka odnosi na sve pravne i fizičke 
osobe koje obavljaju poslovnu djelatnost ugostiteljstva na području Općine Marijanci, odnosno one 
kojima je naložena privremena obustava rada zbog opasnosti od virusa COVID-19.
Usvajanjem ove odluke isti će ostvariti pravo na refundaciju troškova za plaćenu komunalnu 
naknadu i naknadu za uređenje voda za period trajanje mjere obustave rada.
Predsjednik otvara raspravu, a s obzirom da iste nije bilo, 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.
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Ad. 5

Pročelnik Ivan Pandurić pod navedenom točkom iznosi kako je u cilju unapređenja zaštite od 
požara na području Općine Marijanci za 2021. godinu potrebno donijeti provedbeni plan 
unapređenja zaštite od požara za područje općine Marijanci. Ovim provedbenim planom, a u cilju 
unapređenja zaštite od požara definiraju se mjere koje je potrebno u 2021. godini provesti, a to su 
organizacijske, tehničke i urbanističke.
Predsjednik otvara raspravu, a s obzirom da iste nije bilo poziva na glasanje, te konstatira kako se 
Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje općine Marijanci za 2021. godnu 
usvaja sa 8 glasova ZA.

Ad. 6

Pod navedenom točkom Načelnik Darko Dorkić iznosi kako se radi o Odluci o isplati uskrsnice 
koja je već dobro poznata budući da se ista donosi već treću godinu, te su svi kriteriji i iznosi 
jednaki, osim nove skupine koja se predlaže ovom Odlukom, a to su korisnici naknade za 
nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata s područja općine Marijanci kojima se 
predlaže isplata uskrsnice u iznosu od 250,00 kuna.
Na raspravu se javlja vijećnik Alen Babić koji podržava da se korisnici naknade za nezaposlene 
hrvatske branitelje uključe u skupine kojima se isplaćuje uskrsnica, te pored toga smatra da bi isti 
trebali biti oslobođeni od plaćanja komunalne naknade, tvrdi i da je to propisano zakonom.
Na raspravu se javlja pročelnik Ivan Pandurić koji govori da nije upoznat sa takvim propisom, ali 
svakako ako je tako neka se isti jave u Jedinstveni upravni odjel.
Predsjednik Šargač se uključuje na raspravu i također govori da se isti jave u općinu za svoja prava, 
da nitko ne osporava ničije pravo, ali te osobe se trebaju javiti i pitati da se mogu utvrditi njihova 
prava i način na koji da ih ostvare.
Budući da se više nitko nije javio na raspravu, predsjednik poziva na glasanje, te konstatira kako se 
Odluka o isplati prigodnog dara (uskrsnice) umirovljenicima, korisnicima socijalne pomoći i 
korisnicima naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz domovinskog rata usvaja sa 8 glasova 
ZA.

Ad. 7

Pod ovom točkom Predsjednik Danko Šargač pojašnjava kako se donošenjem ove Odluke kao član 
nadzornog odbora Vatrogasne zajednice Općine Marijanci imenuje Ivan Pandurić. 
Na raspravu se javlja potpredsjednik Josip Dukmenić kojeg zanima iz kojeg razloga je donošenje 
ove Odluke, te da li je jedan od članova odstupio.
Na raspravu se javlja pročelnik Ivan Pandurić koji pojašnjava kako jednog člana mora predložiti 
predstavničko tijelo, pa se iz tog razloga donosi ova Odluka. Navodi kako je i ranije bio on 
imenovan, te nitko od članova nije odstupio već se radi o redovnim izborima.
Budući da više nije bilo rasprave, Predsjednik poziva na glasanje te konstatira kako se Odluka o 
imenovanju člana nadzornog odbora Vatrogasne zajednice Općine Marijanci usvaja sa 7 glasova 
ZA i 1 SUZDRŽAN.

Ad. 8

Pod navedenom točkom Načelnik Darko Dorkić podnosi Izvješće o javnom uvidu u prijedlog 
izmjena i dopuna programa raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske za Općinu Marijanci.
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Pojašnjava kako tijekom trajanja uvida nije bilo prigovora, te pojašnjava kako je sada Prijedlog 
Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje 
općine Marijanci sa svom popratnom dokumentacijom poslan na prethodno mišljenje u Županiju. 
Na raspravu se javlja potpredsjednik Dukmenić koji govori kao se nije očitovao na javni uvid, ali je 
uočio nekoliko grešaka, navodeći kod kojih čestica.
Naime, navodi k.č.br 604 koja je pola u privatnom vlasništvu, 676 koja je u čitava u privatnom 
vlasništvu, te čestica 646 koja nedostaje, a državna je, te čestica 809 koja je površine manje od 1 ha.
Na navedeno Načelnik odgovara da vjeruje da ima pogrešaka, no i obveza je i Županije da sve još 
pregleda i da svoje mišljenje i smatra da nije ništa neobično ako se nađe još neka greška.
Na raspravu se još javlja i vijećnik Alen Babić kojeg zanima da li postoji poljoprivredno zemljište 
koje se vodi u mirovanju koja su ispod 1 ha, te zašto se takva zemljišta ne prodaju.
Načelnik Darko Dorkić mu odgovora da nema zemljišta koje je u mirovanju, postoje zemljišta koja 
čekaju izmjene i dopune programa, jer u natječaj može ići samo zemljište koje je u Programu 
raspolaganje, nadalje postoje samo izdvojena zemljišta koja su ostavljena za potrebe Općine.
Budući da više nije bilo rasprave, Predsjednik poziva na glasanje, te konstatira kako se Zaključak o 
usvajanju Izvješća o provedbi Javnog uvida u prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Općine Marijanci usvaja sa 7 glasova ZA i
1 SUZDRŽAN.

Ad.9

Pod navedenom točkom potpredsjednik Josip Dukmenić postavlja pitanje u svezi pisma 
namjere koje je dostavio u Jedinstveni upravni odjel još u 12. mjesecu prošle godine, navodi kako je
isto dostavio kao investitor, a ne kao vijećnik i do danas nije dobio nikakav odgovor.
Dalje u svezi provedbe postupka jednostavne nabave zanima ga slijedeće:
„Koji su sve ponuditelji koji su dostavili ponude u postupku jednostavne nabave za II. Fazu 
izgradnje javne rasvjete na pješačkoj stazi Bočkinci-Črnkovci, te Izradu projektne dokumentacije 
dječjeg vrtića u Črnkovcima”
Načelnik Darko Dorkić odgovara da se neće ići u provedbu zakupa dok ne bude natječaj za sve, 
kada budu sve ostale čestice utvrđene programom išle, ići će i ta.

Na raspravu se dalje javlja vijećnik Alen Babić kojeg zanima da li imamo podatak o tome 
koliko je do sada oboljelo ljudi s područja naše općine od virusa COVID-19.
Načelnik odgovara kako je i sam pokušavao doći do toga podatka, ali još uvijek nismo dobili 
službeni podatak o koliko se osoba za sada radi.

Također, vijećnik Babić komentira kako nikada nije dobio odgovore sa sjednice kada 
načelnik nije bio prisutan.

Načelnik odgovara kako je namjeravao odgovoriti usmeno na slijedećoj sjednici, ali budući 
da vijećnik Alen Babić nije bio prisutan nije to učinio, te mu daje odgovor na njegova pitanja.
U svezi pitanja oko cijene smeća, odgovara mu kako je Odluku o istoj usvojilo ovo Vijeće, te da je i
sam upoznat sa činjenicom da oko koncesije za odvoz otpada i nismo imali previše izbora i prostora
da bude drugačije.
Nadalje, u svezi odlaganja otpada u „baru” u Bočkincima kod groblja, navodi kako je dozvoljeno da
se tamo privremeno odlaže građevinski otpad kako bi se kasnije sve to izravnalo i uredila ta 
površina.
Vijećnik Babić se nadovezuje da je problem što se odlaže željezo, ploče i drugi neprimjereni otpad, 
te da se vozi i iz drugih općina, pored toga govori i o problematici ispuštanja septičkih jama u 
Karašicu, te o problemu neugodnog mirisa od svinja zbog kojeg im je znatno smanjena kvaliteta 
života u Bočkincima. 
Vjeruje da nisu ispoštovani svi standardi, te da je uzgoja svinja prekomjeran na njihovom području 
s obzirom na veličinu prostora i broj stanovnika.
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Smatra da bi se trebala donijeti neka strategija ili studija u svezi toga.
Predsjednik Šargač mu odgovara da je to posao inspekcije, te da nadležno ministarstvo propisuje 
standarde i uvjete, te da Vijeće nema nadležnost u svezi toga.
Nadalje, javlja se i potpredsjednik Dukmenić kojeg zanima što je s kanalizacijom, te čestica preko 
puta doma u Črnkovcima (parkiralište) da li su riješeni imovinsko pravni odnosi.
U svezi čestice gdje je parkiralište u Črnkovcima govori da je riješena, a u vezi kanalizacije 
Načelnik odgovara kako je planiran tehnički pregled za treći mjesec ove godine, te da se Marijanci i
Kunišinci priključe u proljeće treći ili četvrti mjesec. 
Napominje kako je svjestan problema u svezi septičkih jama, ali jednostavnu tu sada nekog rješenja 
i nema, te će se isti problem u budućnosti riješiti kanalizacijom.
Nadalje u svezi kanalizacije za Bočkince i Čamagajevce planirano je da se ide u projektiranje kroz 
određene programe s Hrvatskim vodama.
Vijećnik Babić još postavlja pitanje u svezi isplate vijećničkih naknada navodeći da mu je ista 
pogrešno obračunata, odnosno isplaćeno mu je znatno manje nego što bi trebalo.
Na navedeno se očituje pročelnik govoreći kako je moguće  da se potkrala greška, te ako je tako da 
se treba doći i javiti, stvarno nije nikome u cilju da se nekoga prevari za vijećničku naknadu.

Budući da više nije bilo pitanja Predsjednik zatvara 29. sjednicu općinskog vijeća Općine Marijanci
u 20:30 sati.

Zapisnik sastavila: Ana Prevolšek  _______________________         
                                                                          
                                 
   Ovjerovitelji zapisnika:  PREDSJEDNIK VIJEĆA
    Suzana Šefer                                    Katarina Krleža                              Danko Šargač

_____________________           ____________________                 ______________________
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