
                   

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-02/01
URBROJ: 2115/02-01-21-03
U Marijancima, 17. lipnja 2021. godine

ZAPISNIK

Sa I. Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci održane 17. lipnja 2021. godine s
početkom u 19:00 sati.

Prisutni:  Ana  Alšić,  Kruno  Belošević,  Jelena  Bočkinac,  Josip  Dukmenić,  Davor  Jurkić,  Samir
Kovačević, Ivan Mesaroš, Ana Mužar Dubrović, Dario Pandurić

Ostali  prisutni:  Darko Dorkić – načelnik Općine Marijanci,  Ivan Pandurić- pročelnik JUO, Ana
Prevolšek – zapisničar.

Predstavnici  medija:  novinar  -  Hrvatski  radio  Valpovština,  urednica  biltena  Općine  Marijanci  -
Lidija Aničić, Vlado Perković– Radio Donji Miholjac

Konstituirajuća sjednica je započela s radom u 19:00 sati.

Sjednicu je otvorio pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marijanci Ivan Pandurić
koji je pozdravio sve nazočne i utvrdio da je na sjednici prisutno 9 vijećnika, odnosno da postoji
kvorum za donošenje odluka.
Nadalje, pročitao je  konačne rezultate lokalnih izbora kako slijedi:
-  U  drugom  krugu  izbora  za  općinskog  načelnika  Općine  Marijanci  Darko  Dorkić  kandidat
Hrvatske  demokratske  zajednice  je  dobio  661 glas,  dok  je  kandidatkinja  grupe  birača  Jasmina
Mesaroš  dobila  633 glasa,  te  je  temeljem navedenog za općinskog načelnika Općine Marijanci
izabran Darko Dorkić.
Pojedine kandidacijske liste su dobile slijedeći broj glasova
1. HDZ, nositelj liste Darko Dorkić – 422 glasa, te su s liste u Općinsko vijeće izabrani:
1. Darko Dorkić
2. Dario Pandurić
3. Ana Alšić
4. Kruno Belošević

2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA, nositelj liste Ivan Mesaroš – 359 glasova, te
su sa liste u Općinsko vijeće izabrani
1. Ivan Mesaroš
2. Davor Jurkić
3. Jelena Bočkinac



3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA, nositelj liste Josip Dukmenić – 204 glasa, te
je sa liste u Općinsko vijeće izabran
1. Josip Dukmenić

4.  HRVATSKA  NARODNA  STRANKA  –  LIBERALNI  DEMOKRATI,  DOMOVINSKI
POKRET, nositelj liste Samir Kovačević – 105 glasova, te je sa liste u Općinsko vijeće izabran
1. Samir Kovačević

Pročelnik je napomenuo kako među izbranim vijećnicima postoji osoba s  nespojivom dužnošću, a
to je  Darko Dorkić   koji  je  u  II.  Izbornom krugu izabran  za načelnika  Općine Marijanci,  te  s
obzirom da je Darko Dorkić Jedinstvenom upravnom odjelu dostavio pisanu obavijest o mirovanju
mandata, umjesto njega u sastav vijeća ulazi njegov zamjenik, a to je Ana Mužar Dubrović

Sukladno  odredbama  Zakona  o  lokalnim  izborima  daljnje  vođenje  sjednice  predano  je  Dariu
Panduriću  s obzirom da je on prvi izabrani član sa kandidacijske liste HDZ-a koja je ostvarila
najviše glasova na izborima.

Dario  Pandurić  pozdravlja  se  nazočne  i  nastavlja  sa  sjednicom  predlažući  Anu  Prevolšek  za
zapisničarku, te Davora Jurkića i Anu Mužar Dubrović za ovjerovitelje zapisnika, te konstatira kako
se isti usvaja sa 9 glasova ZA.

Nadalje, predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika i članova Mandatne komisije
2. Izvješće Mandatne komisije
- svečana prisega članova Općinskog vijeća
3. Izbor predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanje
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća

Na predloženi dnevni red nije bilo rasprave, te se isti usvaja sa 9 glasova ZA

Prelazi se na prvu točku Dnevnog reda

Ad 1.

Dario Pandurić pod ovom točkom izvještava prisutne kako se Mandatna komisija sastoji od 
predsjednika i dva člana, za istu predlaže slijedeće vijećnike:
1. Anu Alšić za predsjednicu
2. Krunu Beloševića za člana
3. Anu Mužar Dubrović za člana,

na raspravu se javlja Ivan Mesaroš koji iznosi svoj prijedlog, te za mandatnu komisiju predlaže 
slijedeće vijećnike:
1. Jelenu Bočkinac, za predsjednicu
2. Davora Jurkića za člana i
3. Josipa Dukmenića za člana

,0



Dario Pandurić daje na glasanje prvi prijedlog za izbor članova mandatne komisije
1. Anu Alšić za predsjednicu
2. Krunu Beloševića za člana
3. Anu Mužar Dubrović za člana,

te konstatira kako se prijedlog ne usvaja, budući da je isti dobio 4 glasa ZA i 5 glasova PROTIV.

Nadalje, Dario Pandurić daje na glasanje drugi prijedlog za izbor članova mandatne komisije
1. Jelenu Bočkinac, za predsjednicu
2. Davora Jurkića za člana i
3. josipa Dukmenića za člana
te konstatira kako se isti usvaja sa 5 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 2 glasa SUZDRŽAN.

Ad 2.

Pod navedenom točkom Dario Pandurić, poziva članove mandatne komisije da podnesu izvješće. 
Predsjednica mandatne komisije Jelena Bočkinac je pročitala izvješće u kojem navodi da su 
temeljem konačnih rezultata izbora za članove Općinskog vijeća Općine Marijanci koji su održani 
16. svibnja 2021. godine pojedine kandidacijske liste su dobile slijedeći broj glasova
1. HDZ, nositelj liste Darko Dorkić – 422 glasa, odnosno 38,71 % te su s liste u Općinsko vijeće
izabrani:
1. Darko Dorkić
2. Dario Pandurić
3. Ana Alšić
4. Kruno Belošević

2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA, nositelj liste Ivan Mesaroš – 359 glasova ,
odnosno 32,93 % te su sa liste u Općinsko vijeće izabrani
1. Ivan Mesaroš
2. Davor Jurkić
3. Jelena Bočkinac

3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA, nositelj  liste Josip Dukmenić – 204 glasa,
odnosno 18,71 % te je sa liste u Općinsko vijeće izabran
1. Josip Dukmenić

4.  HRVATSKA  NARODNA  STRANKA  –  LIBERALNI  DEMOKRATI,  DOMOVINSKI
POKRET, nositelj liste Samir Kovačević – 105 glasova, odnosno 9,63% te je sa liste u Općinsko
vijeće izabran
1. Samir Kovačević

Također,  mandatna komisija  je  utvrdila  da među izabranim vijećnicima postoji  osoba sa
nespojivom  dužnosti  odnosno  načelnik  Općine  Marijanci  Darko  Dorkić  koje  je  Jedinstvenom
upravnom  odjelu  Općine  Mariajnci  dostavio  pisanu  obavijest  o  mirovanju  mandata.  Sukladno
članku 81. stavak 2 Zakona o lokalnim izborima HDZ Općine Marijanci je za zamjenu odredio Anu
Mužar  Dubrović  kao  ne  izabranu  sa  iste  kandidacijske  liste  o  čemu  je  pismeno  očitovanje
dostavljano u Jedinstveni upravni odjel Općine Marijanci.
Nakon izvješća Mandatne  komisije  Dario Pandurić  je  pročitao  tekst  prisege  nakon čega  su svi
nazočni vijećnici prisegnuli na dužnost, te potvrdili prisegu svojim potpisom.



Ad 3.

Dario Pandurić izvještava da se pod ovom točkom vrši izbor predsjednika i članova Komisije za 
izbor i imenovanje, na raspravu se javlja Ivan Mesaroš koji za izbor u Komisiju predlaže slijedeće 
članove:
1. Josipa Dukmenića, ze predsjednika
2. Samira Kovačevića, za člana
3. Davora Jurkića, za člana
Budući da više nitko nije imao drugih prijedloga, Dario Pandurić daje na glasanje prijedlog da se u 
Komisiju za izbor imenovanje imenuju:
1. Josip Dukmenić, ze predsjednika
2. Samir Kovačević, za člana
3. Davor Jurkić, za člana
 te konstatira da se gore navedeni prijedlog usvaja sa 9 glasova ZA.

Ad 4.

Pod navedenom točkom Dario Pandurić poziva da se iznesu prijedlozi za izbor predsjednika i 
potpredsjednika Općinskog vijeća. Na raspravu se javlja predsjednik Komisije za izbor: i 
imenovanje Josip Dukmenić te za predsjednika predlaže Ivana Mesaroša, a za njegovog zamjenika, 
odnosno potpredsjednika predlaže Jelenu Bočkinac. 
Budući da nije bilo drugih prijedloga, Dario Pandurić poziva na glasanje o prijedlogu da se Ivan 
Mesaroš imenuje kao predsjednik Općinskog vijeća Općine Marijanci, te konstatira da se isti usvaja
sa 5 glasova ZA i 4 glasa SUZDRŽAN.
Nadalje, poziva na glasanje za prijedlog da se Jelena Bočkinac imenuje kao zamjenica, odnosno kao
potpredsjednica Općinskog vijeća Općine Marijanci, te konstatira da se isti prijedlog usvaja sa 6 
glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN.

Dario Pandurić čestita novoizabranom predsjedniku Ivanu Mesarošu i potpredsjednici Jeleni 
Bočkinac, te daje riječ predsjedniku vijeća Ivanu Mesarošu.

Predsjednik Ivan Mesaroš pozdravlja sve nazočne, te se zahvaljuje svima na ukazanom 
povjerenju.
Osvrnuo se na rezultate izbora i istaknuo kako rezultati govore da ljudi žele promjene u smislu 
ravnomjernog razvoja općine, gospodarskog razvitka i transparentnosti rada, te se nada mogućnosti 
dogovora i uspješne suradnje u slijedeće četiri godine.

Načelnik Općine Marijanci se također obratio nazočnima, te čestitao izabranom 
predsjedniku i potpredsjednici i svim ostalim izabranim vijećnicima. Istaknuo je kako se nada 
dobroj suradnji i mogućnosti dogovora kako bi i dalje uspješno nastavili razvijati općinu. Nadalje, 
izrazio je zadovoljstvo na dobroj zastupljenosti svih naselja u vijeću, te je posebno zadovoljan što 
su i ovoga puta sve liste poštovale ravnopravnost spolova i što su i žene zastupljene u vijeću.

Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Ivan Mesaroš je zaključio sjednicu u 19:15
sati.

Zapisnik sastavila: Ana Prevolšek______________________

Ovjerovitelji zapisnika:                                                                              PREDSJEDNIK VIJEĆA
                                                                                                                    Ivan Mesaroš, mag.oec, v.r
Ana Mužar Dubrović___________________

Davor Jurkić__________________________


