
ZAPISNIK

sa 24. sjednice Vijeća Općine Marijanci koja je održana elektroničkim putem u razdoblju od 15. 
travnja 2020. godine do 17. travnja 2020. godine zaključno do 09:00 sati.
Sukladno uputi Ministarstva uprave RH, te temeljem članka 37. stavak 4. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi, a stjecajem objektivnih okolnosti uslijed nastale pandemije 
koronavirusa COVID-19, a radi potrebe hitnog postupanja sjednica se održava elektroničkim 
putem.
Članovi Vijeća  su o održavanju sjednice obaviješteni telefonskim i elektronskim putem, te je istima
15. travnja 2020. godine na prethodno dogovorenu e-mail adresu poslana obavijest o održavanju 
sjednice, objašnjen postupak glasovanja te mogućnost podnošenja primjedbi i prijedloga, također u 
prilogu e-maila dostavljeni su slijedeći materijali: 

- Sporazum o zajedničkom obavljanju poslova civilne zaštite i mogućnosti napuštanja mjesta 
prebivališta
- Odluka o zajedničkom organiziranju poslova civilne zaštite

Na sjednici su sudjelovali svi članovi Vijeća, kako slijedi:

Alen Babić, Kruno Belošević, Darko Bočkinac, Miroslav Bočkinac, Josip Dukmenić, Katarina 
Krleža, Ana Mužar, Sandra Oršikić-Stanković, Danko Šargač, Suzana Šefer.

Dnevni red

1. Odluka o zajedničkom organiziranju poslova civilne zaštite

Ad 1.

S obzirom na zabranu kretanja uslijed proglašene pandemije, te zabranu napuštanja mjesta 
prebivališta bez e- propusnice predlaže se donošenje Odluke o zajedničkom organiziranju poslova 
CZ. 

Usvajanje Odluke je temelj za sklapanje Sporazuma o zajedničkom obavljanju poslova civilne 
zaštite i mogućnosti napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka bez e-propusnice. 
Potpisivanjem Sporazuma omogućava se kretanje bez e- propusnice na teritoriju bivše Općine Donji
Miholjac svim njezinim stanovnicima, ukoliko na isti suglasnost izda Nacionalni stožer CZ.

Zaključno s 17. travnja 2020. godine u 09:00 h zatvorena je 24. sjednica Općinskog Vijeća Općine 
Marijanci, te se utvrđuje slijedeće:

- u navedenom roku na službenoj e mail adresi Općine Marijanci (info@marijanci.hr), a u svezi 
otvorene 24. sjednice vijeća Općine Marijanci zaprimljeno ukupno jedanaest (11) e-mailova, 
odnosno očitovanja svih vijećnika.

mailto:info@marijanci.hr


Na predloženu temu nije bilo dodatnih pitanja, prijedloga i primjedbi, te su se svi članovi Vijeća 
očitovali kao suglasni s donošenjem predložene Odluke.

S obzirom na navedeno, konstatira se da je Odluka o zajedničkom organiziranju poslova civilne 
zaštite usvojena sa 11 glasova ZA.

Zapisnik sastavila:

Ana Prevolšek  _______________________                                                                                   

KLASA: 021-07/20-01/01

URBROJ: 2115/02-01-20-02

U Marijancima, 17. travnja 2020. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Danko Šargač


