
           

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-02/01
URBROJ: 2115/02-01-21-02
U Marijancima, 23. ožujka 2021. godine

ZAPISNIK

Sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci održane 23. ožujka 2021. godine s početkom u
19:00 sati.

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

Nenazočni vijećnici: Darko Bočkinac, Sandra Oršikić – Stanković,

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, novinarka Glasa Slavonije – Snježana Fridl

Sjednica je započela s radom u 19:00 sati.

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

Predlaže  Anu  Prevolšek  za  zapisničarku,  te  vijećnike  Miroslava  Bočkinac  i  Krunu
Beloševića za ovjerovitelje zapisnika.
Isti prijedlog je usvojen sa 9 glasova ZA.

Predsjednik predlaže slijedeći Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća (D. Šargač)
2. Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske (D. Dorkić)
3. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Odluke o isplati prigodnog dara 

(uskrsnice) umirovljenicima, korisnicima socijalne pomoći i korisnicima naknade za 
nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata (D. Dorkić)

4. a.)Usvajanje izvješća o izvršenju Proračuna Općine Marijanci za 2020. godinu (D. 
Dorkić)
b.) Usvajanje izvješća o ostvarenju Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog
doprinosa za 2020. godinu
c.) Usvajanje izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 
Općinu Marijanci u 2020. godini



d.) Usvajanje izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu za Općinu 
Marijanci u 2020. godini
e.) Usvajanje izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, 
školstvu i visokoškolskom obrazovanju za Općinu Marijanci u 2020. godini
f.) Usvajanje izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u vatrogastvu za Općinu 
Marijanci u 2020. godini
g.) Usvajanje izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi i društvenim 
djelatnostima za Općinu Marijanci u 2020. godini
h.) Usvajanje izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za Općinu Marijanci u 2020. godini
i.)  Usvajanje izvješća o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za Općinu Marijanci u 2020. godini
j.) Usvajanje izvješća o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od 
zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanju na korištenje bez 
javnog poziva, poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije 
na području Općine Marijanci za 2020. godinu

5. Usvajanje polugodišnje izvješća načelnika Općine Marijanci za razdoblje 01.07.-
31.12.2020. godine (D. Dorkić)

6. Usvajanje Izvješća predsjednika vijeća Općine Marijanci (D. Šargač)
7. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Marijanci (D. Dorkić)
8. a.)Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Marijanci za 2021. godinu sa 

projekcijama proračuna za 2022. i 2023. godinu (D. Dorkić)
b.) Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
Općine Marijanci za 2021. godinu
c.) Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture Općine Marijanci za 2021. godinu
d.) Donošenje Odluke o izvršavanju Izmjena i dopuna Proračuna Općine Marijanci za 
2021. godinu sa projekcijama proračuna za 2022. i 2023. godinu (D. Dorkić)

9. Usvajanje Odluke o isplati novčane pomoći za novorođeno dijete sa područja Općine 
Marijanci (D. Dorkić)

10. Donošenje Odluke o namjeni stambene nekretnine na k.č.br. 2, k.o. Marijanci (D. 
Dorkić)

11. Donošenje Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne 
usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Marijanci (D. 
Dorkić)

12. Donošenje Odluke o davanju na upravljanje i korištenje reciklažnog dvorišta  u 
vlasništvu Općine Marijanci (D. Dorkić)

13. Donošenje Odluke o sporazumnom raskidu Sporazuma o zajedničkom korištenju 
Reciklažnog dvorišta Grada Belišća (D. Dorkić)

14. Vijećnička pitanja i razno

Predsjednik otvara raspravu na predloženi Dnevni red, za riječ se javlja potpredsjednik Josip
Dukmenić koji  je vijeću pročitao tekst zajedničke ostavke u svoje ime i  u ime vijećnika Babić
Alena,  Bočkinac  Darka, Molnar  Anamarije,  Orškić-Stanković  Sandre,  te  zamjenika  načelnika
Tomislava Jelića.
Isti su istaknuli da podnose ostavke na svoje dužnosti iz razloga što je na nezakonit način mijenjana
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Marijanci za 2021. godinu, te je u „Službenom glasniku”
Općine Marijanci objavljena Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Marijanci za
2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu koja nije bila na dnevnom redu 28. sjednice
Općinskog vijeća i vijeće o njoj nije raspravljalo.
Nakon podnesene ostavke, vijećnici: Babić Alen, Dukmenić Josip i Molnar Anamarija u 19:15 sati
napuštaju sjednicu.



Predsjednik  konstatira  kako je  sada  na sjednici  prisutno  ukupno  6 vijećnika,  te  i  dalje  postoji
kvorum za donošenje odluka.
Budući da se više nitko nije javio za raspravu, Predsjednik je pozvao na glasanje, te konstatira kako
se Dnevni red za 30. sjednicu usvaja sa 6 glasova ZA.

Ad 1.

Predsjednik  otvara  raspravu u svezi  Zapisnika  sa  29.  sjednice  Općinskog vijeća  Općine
Marijanci
Budući  nije  bilo  rasprave,  Predsjednik  poziva  na  glasanje,  te  konstatira  da  se  Zapisnik  sa  29.
sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci usvaja sa 6 glasova ZA.

Ad 2.

Pod ovom točkom načelnik Darko Dorkić kako se ova Odluka donosi kako bi se ispoštivala sva 
propisana procedura, te poslala sva tražena dokumentacija u nadležno ministarstvo, kako bi isto 
izdalo suglasnost na izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske. Predsjednik otvara raspravu, a budući da iste nije bilo, konstatira 
kako se
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske usvaja sa 6 glasova ZA.

Ad. 3

Načelnik pod navedenom točkom predlaže Izmjene i dopune Odluke o isplati prigodnog dara 
uskrsnice koja je usvojena na prošloj sjednici, iz razloga što je u istoj izostavljena jedna osjetljiva 
skupina, a to su korisnici nacionalne naknade za starije osobe. Naime, prema informaciji Hrvatskog 
zavoda za mirovinsko osiguranje, isti ne pripadaju skupini umirovljenika, već su oni kao takvi 
posebna kategorija, ali prema samom smislu usvojene Odluke smatra da bi ih trebalo uključiti pored
umirovljenika, korisnika zajamčene minimalne naknade, te korisnika naknade za nezaposlene 
hrvatske branitelje.
Usvajanjem ovih izmjena omogućit će se i toj kategoriji da za vrijeme još ove podjele uskrsnica i ta 
skupina ostvari pravo na isplatu.
Pojašnjava kako su korisnici nacionalne naknade za starije osobe, osobe starije od 65 godina koji 
nisu osigurali prihod za starost i ne ostvaruju pravo na mirovinu, a naknada koju primaju iznosi 
800,00 kuna mjesečno, te se ista isplaćuje od siječnja ove godine.
Predsjednik otvara raspravu, budući da se nitko nije javio, poziva na glasanje, te konstatira kako se 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o isplati prigodnog dara (uskrsnice) umirovljenicima, 
korisnicima socijalne pomoći i korisnicima naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz 
Domovinskog rata usvaja sa 6 glasova ZA.

Ad. 4

Pod navedenom točkom predsjednik Šargač napominje kako će obrazloženje pod ovom točkom od 
a.) do j.) biti zajedno dok će se o svakoj točki glasati zasebno.
Načelnik izvješćuje o izvršenju proračina Općine Marijanci za 2020. godinu, što se tiče prihodovne 
strane planirani prihodi poslovanja u iznosu od 19.468.495,00 kuna ostvareni su u iznosu od 
17.523.184,50 kuna ili u postotcima 90,01%, planirani prihodi od prodaje dugotrajne imovine 
iznosili su 98.200,00 kuna, a iznosili su 78.681,96 kn ili u postotcima 80,12%, Nadalje, kod 



primitaka od financijske imovine i zaduživanja ostvareno je zaduživanje za dugoročni kredit kod 
PBZ banke u iznosu od 6.500.000,00 kuna za financiranje projekata koji se financiraju iz sredstava 
EU. Što se tiče računa rashoda, rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 5.702.500,00 kuna, a 
ostvareni su u iznosu od 5.295.495,33 kune ili u postocima 92,86%, planirani rashodi za nabavku 
dugotrajne imovine iznosili su 21.045.625,00 kuna, dok su ostvareni u iznosu 20.735.166,93 kune 
ili u postotcima 98,61 %, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova iznosili 454.000,00 
kuna, a ostvareni su u iznosu od 432.065,49 kuna što je u postocima 95,17%.
Ostvareni financijski rezultat u 2020. godini
Višak prihoda poslovanja nad rashodima poslovanja ostvaren s 31.12.2020. godine iznosi 
12.227.689,17
Manjak prihoda od nefinancijske imovine ostvaren u 2020. godinu u iznosu od 20.674.484,97 kuna
Višak prihoda od financijske imovine ostvaren 2020. godine iznosio je 6.217.934,51 kuna
Za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine korišten je višak prihoda poslovanja u iznosu 
od 12.227.689,17 kn, preneseni višak iz 2019. godine u iznosu 2.235.430,00 kn i višak prihoda od 
financijske imovine (kredit) u iznosu 6.211.365,80 kn.
Predsjednik otvara raspravu, a budući da se nitko nije javio, poziva na glasanje te konstatira kako se

 a.) izvješće o izvršenju Proračuna Općine Marijanci za 2020. godinu usvaja sa 6 glasova 
ZA

b.) izvješće o ostvarenju Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 
2020. godinu usvaja sa 6 glasova ZA

c.) izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za Općinu Marijanci u 
2020. godini usvaja sa 6 glasova ZA

d.)  izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu za Općinu Marijanci u 2020. 
godini usvaja sa 6 glasova ZA

e.) Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i 
visokoškolskom obrazovanju za Općinu Marijanci u 2020. godini usvaja sa 6 glasova ZA

f.)  izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u vatrogastvu za Općinu Marijanci u 
2020. godini usvaja sa 6 glasova ZA

g.) Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi i društvenim djelatnostima za 
Općinu Marijanci u 2020. godini usvaja sa 6 glasova ZA

h.)  Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za Općinu Marijanci u 2020. godini usvaja sa 6 glasova ZA

i.) Izvješće o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
za Općinu Marijanci u 2020. godini usvaja sa 6 glasova ZA

j.)  Izvješće o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za 
ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanju na korištenje bez javnog poziva, poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području Općine Marijanci za 2020. 
godinu usvaja sa 6 glasova ZA

Ad. 5



Pod navedenom točkom načelnik u skladu sa zakonom iznosi vijeću polugodišnje izvješće o svom 
radu za razdoblje od 01.07.2020 do 31.12.2020. godine u kojem navodi sve aktivnosti i poslove 
koje je obavljao u spomenutom periodu. 
Predsjednik otvara raspravu, a budući da se nitko nije javio poziva na glasanje, te konstatira kako se
Polugodišnje izvješća načelnika Općine Marijanci za razdoblje 01.07.-31.12.2020. godine usvaja sa
6 glasova ZA.

Ad. 6

Pod navedenom točkom predsjednik Općinskog vijeća Danko Šargač vijeću podnosi izvješće o 
razlozima korekcije i potpisivanju Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Marijanci za 2020. 
godinu  sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu, te potpisivanju Odluke o dopuni Odluke o 
izvršavanju Proračuna za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu. Naime, isti navodi 
kako su istima ispravljene fiskalne nepravilnosti do kojih je moglo doći izostavljanjem normativnog
konteksta mogućnosti kratkoročnog zaduživanja, te kako je o istome imao namjeru izvjestiti vijeće, 
ali je došlo do propusta, te ovim putem to čini. 
Na raspravu se javlja i načelnik koji pojašnjava da je formulacija koja je dodana gotovo preslika 
članka iz Zakona o proračunu, te ovim člankom nije učinjena nikakva šteta, već kao što je 
predsjednik vijeća naveo samo su ispravljeni nedostaci spomenute Odluke. Odgovorno tvrdi da nije 
bilo nikakve zle namjere te da spomenutim člankom nije učinjeno ništa na štetu Proračuna Općine 
Marijanci.
Predsjednik otvara raspravu, a budući da nije bilo pitanja, poziva na glasanje te konstatira kako se 
Izvješće predsjednika vijeća Općine Marijanci usvaja sa 6 glasova ZA.

Ad. 7

Pod navedenom točkom načelnik ukratko pojašnjava, kako je svima poznata suradnja s HEP-om d.d
u provedbi projekta Sunčane elektrane Črnkovci, te u u tu svrhu predlaže donošenje Odluke da se 
k.č.br. 370/1, k.o. Črnkovci koja se sastoji od pašnjaka unutar Poduzetničke zone u Črnkovcima, 
površine 156.336 m2 da na prodaju HEP – u d.d., a temeljem Sporazuma o poslovnoj suradnji na 
razvoju solarne elektrane Črnkovci. Cijena nekretnine prema procjeni stalnog sudskog vještaka 
iznosi 2.670.000,00 kuna za cjelokupnu površinu nekretnine. Usvajanjem ove Odluke ovlašćuje se 
načelnik za sklapanje ugovora o prodaji spomenute nekretnine.
Predsjednik otvara raspravu, a budući da se nitko nije javio, poziva na glasanje, te konstatira kako 
se Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Marijanci usvaja sa 6 glasova ZA

Ad. 8

Pod ovom točkom načelnik napominje kako planu Proračuna Općine Marijanci za 2021. godinu 
mijenja se članak 1. u dijelu koji se odnosi na 2021. godinu, projekcije Proračuna za 2022. i 2023. 
godinu ostaju nepromijenjene. 
Proračuna općine Marijanci za 2021. godinu (u daljnjem tekstu : Proračun) i projekcije za 2022.  i 
2023. godinu  sastoji se od :



OPĆEG I POSEBNOG DIJELA

I OPĆI DIO se sastoji od:

1. NASLOVNICE
2. RAČUNA PRIHODA
3. RAČUN RASHODA
4. RAČUN FINANCIRANJA
5. PLANA PRIHODIMA PO IZVORIMA
6. PLANA RASHODA PO IZVORIMA

II POSEBNI DIO se sastoji od:

1. RASHODI I IZDACI PO PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA ( sažetog dijela)
2. PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA S PROJEKCIJOM ZA 2022.  i 2023. GODINU
A   RAČUNA PRIHODA I RASHODA

             O P I S                         Proračun za            Povećanje/       
                                                  Planirano 2021.       smanjenje        Novi plan 2021.

 

1. PRIHODI 
    POSLOVANJA 15.300.000,00   -300.000,00 15.000.000,00
2. PRIHODI OD PRODAJE
    NEFINANCIJSKE 
    IMOVINE   1.110.000,00  2.500.000,00   3.610.000,00
3. UKUPNO 16.410.000,00  2.200.000,00 18.610.000,00

4. RASHODI 
    POSLOVANJA   5.759.130,00     336.000,00   6.095.130.00
5. RASHODI ZA NABAVU
    NEFINANCIJSKE 
    IMOVINE   5.212.500,00  1.682.000,00   6.894.500,00
6. UKUPNO RASHODI   10.971.630,00  2.018.000,00 12.989.630,00

7. RAZLIKA +/-  5.438.370,00     182.000,00   5.620.370,00

B RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

             O P I S                           Proračun za             Povećanje/            
                                                    Planirano 2021.        smanjenje               Novi plan 2021

    

1. PRIMICI OD FINANCIJSKE
    IMOVINE I ZADUŽIVANJA    0,00            0,00               0,00
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU 



    IMOVINU I OTPLATU
    ZAJMOVA 5.438.370,00 182.000,00 5.620.370,00

3. NETO FINANCIRANJE 5.438.370,00 182.000,00 5.620.370,00

C. VIŠAK/MANJAK PRIHODA 0,00 0,00 0,00
             O P I S                         Proračun za             Povećanje/            
                                                  Planirano 2021.       smanjenje               Novi plan 2021.

  

 1. UKUPNI PRIHODI 
    I PRIMICI 16.410.000,00 2.200.000,00 18.610.000,00
2. UKUPNI RASHODI 16.410.000,00 2.200.000,00 18.610.000,00

3. VIŠAK/MANJAK                 0,00    0,00     0,00

Sukladno navedenom predlažu se i izmjene i dopune programa gradnje i programa održavanja 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
Predsjednik otvara raspravu, a budući da iste nije bilo, poziva na glasanje te konstatira kako se :

a.) Izmjene i dopune Proračuna Općine Marijanci za 2021. godinu sa projekcijama proračuna za 
2022. i 2023. godinu  – usvajaju sa 6 glasova ZA

b.) Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine 
Marijanci za 2021. godinu – usvajaju sa 6 glasova ZA

c.) Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine 
Marijanci za 2021. godinu – usvajaju sa 6 glasova ZA

d.)  Odluka o izvršavanju Izmjena i dopuna Proračuna Općine Marijanci za 2021. godinu sa 
projekcijama proračuna za 2022. i 2023. godinu – usvojeno sa 6 glasova ZA

Ad. 9

Pod navedenom točkom načelnik pojašnjava vijeću kako je u prosinca 2018. godine donesena 
Odluku o isplati pomoći za svako novorođeno dijete na području Općine Marijanci.
Dvogodišnjom primjenom spomenute Odluke i mnoštvom raznih primjera u praksi utvrđeno je da 
kriteriji za dodjelu naknade nisu precizno utvrđeni.
U svezi navedenog, a s obzirom na visoke naknade koje se dodjeljuju podnositeljima:
3.000,00 kuna za prvo dijete
3.000,00 kuna za drugo dijete
15.000,00 kuna za treće dijete
30.000,00 kuna za četvrto i svako slijedeće dijete
Gore navedene naknade koje su propisane trenutno važećom Odlukom, ostaju nepromijenjene i 
ovim prijedlogom se ne predlaže mijenjanje istih.
Ovim prijedlogom Odluke isključivo se nastoji postići mogućnost kvalitetnog i pravilnog vođenja 
upravnog postupka i stvaranje preduvjeta da se svaki pojedini slučaj može pravilno riješiti, 
pozivajući se na odgovarajuće odredbe donesene Odluke.
Stoga se istom prvenstveno predlaže propisati nadležnost Jedinstvenog upravnog odjela u 
rješavanju zahtjeva, propisati uvjete za ostvarivanje s obzirom na većinu predvidivih situacija, te 



shodno tome razraditi kriterije za ostvarivanje prava. Sukladno navedenom, da bi se izbjeglo 
kršenje Zakona i propisa, te otklonila arbitrarnost u postupanju predlaže se ovom Vijeću usvajanje 
ove Odluke.
Predsjednik otvara raspravu, a budući da iste nije bilo poziva na glasanje, te konstatira kako se  
Odluke o isplati novčane pomoći za novorođeno dijete sa područja Općine Marijanci usvaja sa 6 
glasova ZA.

Ad. 10

Pod navedenom točkom načelnik pojašnjava kako se donošenjem ove Odluke određuje se namjena 
nekretnine u vlasništvu Općine Marijanci, a radi se konkretno o školskom stanu na adresi Trg sv. 
Petra i Pavla 6 a, Marijanci, površine 83 m2, k.č.br 2, k.o Marijanci, a namjena bi bila otvaranje 
kozmetičkog salona. Načelnik napominje kako postoji jedna mlada osoba koja je zainteresirana za 
taj prostor, a otvaranje takvog salona bi istoj osobi bilo i samozapošljavanje. Po donošenju Odluke 
provest će se postupak natječaja za zakup.
Predsjednik otvara raspravu, a budući da iste nije bilo poziva na glasanje, te konstatira kako se  
Odluke o namjeni stambene nekretnine na k.č.br. 2, k.o. Marijanci usvaja sa 6 glasova ZA.

Ad. 11

Načelnik pojašnjava kako je 30. ožujka 2021. godine planirano otvorenje Reciklažnog dvorišta u 
vlasništvu Općine Marijanci, a kako radi istoga ne bi došlo do povećanja cijena u dogovoru s 
koncesionarom EKO FLOR PLUS d.o.o predlaže se smanjenje odvoza miješanog komunalnog 
otpada, te se ovom Odlukom predlaže tu uslugu smanjiti na 2 puta mjesečno.
Napominje kako će zeleni otoci ostati, ali će se sada malo više povesti računa oko njihova 
održavanja.
Predsjednik otvara raspravu, a budući da iste nije bilo poziva na glasanje, te konstatira kako se  
Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada na području Općine Marijanci usvaja sa 6 glasova ZA.

Ad. 12

Načelnik se pod ovom točkom nadovezuje na prošlu točku te pojašnjava kako će Reciklažnim 
dvorištem upravljati koncesionar EKO FLOR PLUS d.o.o., te će se temeljem ove Odluke s istim 
sklopiti ugovor o upravljanju istim, dogovor je da Općina Marijanci osigura djelatnika za rad u 
istome, a koncesionar je dužan odraditi sve ostale stvari oko zakonitog gospodarenja otpadom.
Predsjednik otvara raspravu, a budući da iste nije bilo poziva na glasanje, te konstatira kako se 
Odluka o davanju na upravljanje i korištenje reciklažnog dvorišta u vlasništvu Općine Marijanci 
usvaja sa 6 glasova ZA.

 Ad. 13

Pod navedenom točkom načelnik pojašnjava kako je Općinsko vijeće Općine Marijanci na 28. 
sjednici održanoj 22. veljače 2017. godine usvojilo Odluku o prihvaćanju Sporazuma i Ugovora o 
zajedničkom korištenju reciklažnog dvorišta u Belišću, temeljem koje su Općina Marijanci i Grad 
Belišće dana 8. ožujka 2017. godine sklopili Sporazum u svezi korištenja reciklažnog dvorišta u 
vlasništvu Grada Belišća, a temeljem kojeg je sklopljen i Ugovor o korištenju reciklažnog dvorišta s
tvrtkom Kombel d.o.o koja upravlja reciklažnim dvorištem.
Sklopljenim aktima je utvrđeno da tvrtka Kombel d.o.o u reciklažno dvorište Grada Belišća može 
zaprimiti i otpad koji je nastao na području općine Marijanci.
Budući da je sada na području općine Marijanci izgrađeno reciklažno dvorište koje uskoro 
započinje s radom, zaključujemo da više ne postoji potreba da reciklažno dvorište Grada Belišća 



zaprima otpad nastao na području općine Marijanci, te se ovom Vijeću predlaže usvajanje ove 
Odluke temeljem koje će se raskinuti navedeni sporazum i ugovor.
Predsjednik otvara raspravu, a budući da iste nije bilo poziva na glasanje, te konstatira kako se  
Odluka o sporazumnom raskidu Sporazuma o zajedničkom korištenja Reciklažnog dvorišta Grada 
Belišća usvaja sa 6 glasova ZA.

Ad. 14

Predsjednik vijeća Danko Šargač otvara točku vijećnička pitanja i razno te potvrđuje da su sve 
Odluke donesene na ovoj sjednice pravovaljane i donesene većinom glasova svih vijećnika. 
Načelnik se javlja na raspravu, te s obzirom da je ovo vjerojatno poljednja sjednica do raspuštanja 
vijeća uoči lokalnih izbora, zahvaljuje se svim svojim suradnicima na podršci. Želi istaknuti da 
smatra da unatoč svim negativnim komentarima smatra da smo dokaz da se ravnomjerno razvijamo,
te da baš ono što mnogi zamjeraju taj razvoj Črnkovaca, ističe kako se trenutno tamo odvijaju 
najveće investicije.
Na kraju se zahvalio i svim medijima.

Budući da više nije bilo rasprave Predsjednik Šargač se također svima zahvalio te zatvorio 30. 
sjednicu općinskog vijeća Općine Marijanci u 20:40 sati.

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

_____________________           ____________________                 ______________________


