
          

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

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

ZAPISNIK

Sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci održane 21. srpnja 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,

Sjednica je započela u 19:10 sati.

Predsjednik Ivan Mesaroš pozdravlja sve nazočne i konstatira da je na sjednici prisutno svih
9 vijećnika, te da postoji kvorum za donošenje odluka.

Predlaže Anu Prevolšek za zapisničara, te Jelenu Bočkinac i Daria Pandurića za ovjerovitelje
zapisnika.
Isti prijedlog je usvojen sa 9 glasova ZA.

Predsjednik predlaže slijedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa I. Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća
2. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
3. Donošenje Odluke o imenovanju Odbora za protupožarnu i civilnu zaštitu
4. Donošenje Odluke o imenovanju Odbora za gospodarstvo i poljoprivredu
5. Donošenje Odluke o imenovanju Odbora za kulturu i sport
6. Donošenje Odluke o imenovanju Odbora za proračun i financije
7. Donošenje Odluke o imenovanju Odbora za prostorno uređenje, komunalne i stambene 
poslove
8. Donošenje Odluke o imenovanju Odbora za predškolski odgoj, školstvo, zdravstvo i 
socijalnu skrb
9.  Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda



10. Razmatranje i donošenje Zaključka o potrebi uvođenja aplikacije za povećanje 
transparentnosti Općine Marijanci
11. Izvješće o provedbi započetih projekata na području Općine Marijanci
12. Vijećnička pitanja i razno

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

Prelazi se na prvu točku Dnevnog reda

Ad 1.

Pod ovom točkom Predsjednik Ivan Mesaroš otvara raspravu u svezi zapisnika sa I. Konstituirajuće 
sjednice, budući da se nitko nije javio za raspravu, poziva vijećnike na glasanje, te konstatira kako 
se Zapisnik s I. Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća usvaja sa 9 glasova ZA.

Ad. 2

Predsjednik pod navedenom točkom u Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 
predlaže
1. Josipa Dukmenića za predsjednika, te
2. Jelenu Bočkinac za prvog člana,
te predlaže opoziciji da predloži drugog člana. Na raspravu se javlja Dario Pandurić koji govori 
kako će u ime kluba vijećnika HDZ-a iznositi prijedloge članova za sva radna tjela, te za ovu 
komisiju kao drugog člana predlaže
3. Daria Pandurića, za drugog člana
Predsjednik otvara raspravu, budući da iste nije bilo, poziva na glasanje sukladno predloženom, te 
konstatira kako se Odluka o imenovanju Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 
usvaja sa 9 glasova ZA.

Ad. 3

Predsjednik pod navedenom točkom u Odbor za protupožarnu i civilnu zaštitu predlaže
1. Ivicu Riseka za predsjednika, te
2. Alena Babića za prvog člana,
Na raspravu se javlja Dario Pandurić koji za ovaj odbor predlaže
2. Dragana Krležu, za drugog člana
Predsjednik otvara raspravu, budući da iste nije bilo, poziva na glasanje sukladno predloženom, te 
konstatira kako se Odluka o imenovanju Odbora za protupožarnu i civilnu zaštitu usvaja sa 9 
glasova ZA.

Ad. 4

Predsjednik pod navedenom točkom u Odbor za gospodarstvo i poljoprivredu predlaže
1. Jelenu Bočkinac za predsjednika, te
2. Samira Kovačevića za prvog člana,
Na raspravu se javlja Dario Pandurić koji za ovaj odbor predlaže
2. Hrvoja Čvangića, za drugog člana
Predsjednik otvara raspravu, budući da iste nije bilo, poziva na glasanje sukladno predloženom, te 
konstatira kako se Odluka o imenovanju Odbora za gospodarstvo i poljoprivredu usvaja sa 9 
glasova ZA.



Ad. 5

Predsjednik pod navedenom točkom u Odbor za kulturu i sport predlaže
1. Alena Babića za predsjednika, te
2. Marka Majdenića za prvog člana,
Na raspravu se javlja Dario Pandurić koji za ovaj odbor predlaže
2. Branka Plužarića, za drugog člana
Predsjednik otvara raspravu, budući da iste nije bilo, poziva na glasanje sukladno predloženom, te 
konstatira kako se Odluka o imenovanju Odbora za kulturu i sport usvaja sa 9 glasova ZA.

Ad. 6

Predsjednik pod navedenom točkom u Odbor za proračun i financije predlaže
1. Jasminu Mesaroš za predsjednika, te
2. Samira Kovačevića za prvog člana,
Na raspravu se javlja Dario Pandurić koji za ovaj odbor predlaže
2. Suzanu Šefer, za drugog člana
Predsjednik otvara raspravu, budući da iste nije bilo, poziva na glasanje sukladno predloženom, te 
konstatira kako se Odluka o imenovanju Odbora za proračun i financije usvaja sa 9 glasova ZA.

Ad.7

Predsjednik pod navedenom točkom u Odbor za prostorno uređenje, komunalne i stambene poslove 
predlaže
1. Ivana Mesaroša za predsjednika, te
2. Davora Jurkića za prvog člana,
Na raspravu se javlja Dario Pandurić koji za ovaj odbor predlaže
2. Anu Alšić, za drugog člana
Predsjednik otvara raspravu, budući da iste nije bilo, poziva na glasanje sukladno predloženom, te 
konstatira kako se Odluka o imenovanju Odbora za prostorno uređenje, komunalne i stambene 
poslove usvaja sa 9 glasova ZA.

Ad. 8

Predsjednik pod navedenom točkom u Odbor za predškolski odgoj, školstvo, zdravstvo i socijalnu 
skrb predlaže
1. Ivu Ivanišić za predsjednika, te
2. Zdravku Majdenić za prvog člana,
Na raspravu se javlja Dario Pandurić koji za ovaj odbor predlaže
2. Maju Alšić, za drugog člana
Predsjednik otvara raspravu, budući da iste nije bilo, poziva na glasanje sukladno predloženom, te 
konstatira kako se Odluka o imenovanju Odbora za predškolski odgoj, školstvo, zdravstvo i 
socijalnu skrb usvaja sa 9 glasova ZA.

Ad.9

Predsjednik pod navedenom točkom u Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
predlaže
1. Kristinu Majdenić za predsjednika, te
2. Daniela Dukmenića za prvog člana,
Na raspravu se javlja Dario Pandurić koji za ovo povjerenstvo predlaže
2. Dragana Dukmenića, za drugog člana



Predsjednik otvara raspravu, budući da iste nije bilo, poziva na glasanje sukladno predloženom, te 
konstatira kako se Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
usvaja sa 9 glasova ZA.

Ad. 10

Pod ovom točkom vijećnik Josip Dukmenić pojašnjava kako Općina Marijanci objavljuje i dužna je 
javno objaviti određene informacije o trošenju proračunskih sredstava, ali dokumenti koji se 
objavljuju su u pravilu ne razumljivi jer se prikazuju samo zbirni podaci koje je vrlo teško shvatit.
Iz tog razloga smatra da bi uvođenjem aplikacije transparentnosti omogućilo stanovnicima na 
transparentan i jednostavan način uvid u podatke o proračunu, te trošenje proračunskih sredstava, 
napominje kako sve više gradova i općina u Hrvatskoj uvodi takve aplikacije jer su one najbolji alat
kojim se dokazuje da je poslovanje transparentno i da se proračunska sredstva troše na primjeren 
način jer omogućuje u svakom trenutku da svi mogu vidjeti kome i za što odlaze novci iz proračuna.
Napominje da se i propitao i da je cijena takvog programskog rješenje oko 30.000,00 kuna.
Predsjednik otvara raspravu na koju se javlja vijećnik Samir Kovačević koji komentira kako treba 
vidjeti da li bi uvođenje takve aplikacije bilo u skladu sa uredbom o zaštiti osobnih podataka, te 
kako bi se uskladilo s našim računovodstvom. Na raspravu se javlja i Dario Pandurić koji smatra da 
ne treba brzati s takvim stvarima.
Uključuje se Josip Dukmenić kojI govori kako je ovo jednostavno i jeftino rješenje, kako bi i 
stanovništvo, a i sami vijećnici mogli pratiti izvršenje proračuna svakodnevno.
Na raspravu se javlja načelnik Darko Dorkić koji napominje kako je poslovanje Općine Marijanci 
uvijek išlo prema naprijed, te s obzirom na broj službenika, sredstava i sve ostalo uvijek se išlo 
prema naprijed. Želi još istaknuti i da pored pojedinih vijećnika rad ove Općine prate i nadziru 
druge institucije, koji prilikom svojih nadzora pronađu greške u radu, te od tih grešaka nitko ne 
bježi, ističe kako je ponosan na rad s obzirom na sve realizirane projekte i ostalo. Što se tiče same 
transparentnosti, podsjeća da u biltenu uvijek izlazi proračun u malom koji nije toliko ne čitljiv, te 
kako nema potrebe za sumnju da se nešto skriva, jer se ne skriva niti jedan račun. Općina će i dalje 
ići prema naprijed kao i do sada i sigurno uvesti u budućnosti i ovu aplikaciju kada bude bila 
spremna.
Na raspravu se javlja Jelena Bočkinac koja postavlja pitanje načelniku pitanje što točno misli pod 
time da Općina nije spremna?
Načelnik joj odgovara da se prvenstveno uvođenje aplikacije, troškovi održavanja i sve ostalo treba 
planirati u proračunu, a i nužno je provjeriti s informatičarima o mogućnostima implementacije u 
naš informacijski sustav, te da li oni imaju takav program i slično.
Budući da više nije bilo rasprave, predsjednik poziva na glasanje, te konstatira kako se Zaključak o 
potrebi uvođenja aplikacije za povećanje transparentnosti Općine Marijanci usvaja sa 5 glasova 
ZA, 2 glasa SUZDRŽAN i 2 glasa PROTIV.

Ad. 11

Pod ovom točkom Predsjednik poziva načelnika da podnese izvješće o započetim projektima. 
Načelnik pojašnjava kako nije dužan izvještavati pod točkom dnevnog reda za koju nije predlagatelj
i za koju nije predao materijale, te mu nije jasno zašto uopće i je na Dnevnom redu, te govori kako 
je njegova obveza i rok za podnošenje izvješća o radu propisana zakonom, te će takvo izvješće 
podnijeti na slijedećoj sjednici, a sve u svezi započetih projekata odgovorit će pod točkom 
vijećnička pitanja i razno.
Predsjednik u svezi iznesenog traži da se uvede u zapisnik da takav postupak načelnika smatra 
omalovažavanjem vijećnika, jer smatra da vijećnici imaju pravo biti upućeni u kojoj su fazi koji 
projekti i slično. Načelnik ponavlja da će odgovoriti na sva pitanja u svezi provedbe projekata 
odmah  pod točkom vijećnička pitanja i razno, a izvještaj o svom radu će podnijeti u vrijeme kada je
to zakonom propisano.



Ad. 12

Predsjednik pod ovom točkom otvara raspravu na koju se javlja Samir Kovačević koji postavlja 
pitanje u svezi projekta kanalizacije u Črnkovcima, te se na isto pitanje uključuju i drugi vijećnici 
koji su iznijeli svoja saznanja sa terena, eventalne poteškoće i nedostatke prilikom izvođenja 
radova, te uništavanje javne imovine od strane izvođača radova.
Načelnik odgovara kako je svjestan svih problema, te pojašnjava kako projekt provodi i nadzire 
Hidrobel d.d, te da bi se svi mještani trebali obratiti izvođaču radova oko bilo kakvih problema.
A što se tiče javne imovine i bilo kakvih uništavanja prilikom izvođenja poslova, govori kako je na 
terenu i da pazi oko toga koliko je u mogućnosti, te da izvođač radova sve treba vratiti u prvobitno 
stanje, premda je i sam svjestan da će biti nezdovoljnih prema primjeru kada su radovi bili u 
Marijancima i Kunišincima.
Nadalje, Samir Kovačević predlaže kako bi bilo dobro da se napravi folder u svezi toga, kako bi se 
sve fotografije mogle skupljati na jednom mjestu i kada radovi završe kako bi se sve moglo vratiti u
prvobitno stanje, odnosno kako bi imali dokaze o stanju na terenu.
Na raspravu se javlja i Ivan Mesraoš koji također u svezi istoga napominje problem nedostatka 
zemlje. Naime, nakon što se radovi završe doveze se zemlja koja nije dovoljna, odnosno koja s 
vremenom „sjedne“ i ljudi su poprilično nezadovoljni oko toga, a kruže i priče da se zemlja prodaje.
Načelnik odgovara kako se višak zemlje odvozi na deponiju i da je ta zemlja kasnije potrebna, kako 
bi izvođač sve vratio u prvobitno stanje, a o prodaji zemlje nema saznanja i ponovno apeliraira da se
mještani oko bilo kakvih problema obrate izvođaču radova, on može eventualno upozoriti izvođača 
temeljem takvih saznanja, ali prvenstveno oko tih tema treba pregovarati s izvođačem radova 
direktno.
Nadalje, na raspravu se javlja Jelena Bočkinac koja postavlja pitanje u svezi početka rada dječjeg 
vrtića u Marijancima.
Načelnik odgovara kako je prošli tjedan bio tehnički pregled objekta i kako se čeka uporabna 
dozvola, te što se tiče samog objekta on je spreman. No s obzirom na papirologiju koju sada mora 
odraditi dječji vrtić teško je za očekivati da će vrtić početi s radom 1. rujna, misleći na cjelodnevni 
boravak i jaslice.
Napominje kako će Općina i dalje sufinancirati cjelodnevni boravak i jaslice u drugim dječjim 
vrtićima za djecu sa područja Općine dokle god vrtić ne krene s radom.
Na raspravu se javlja Samir Kovačević kojeg zanima u kojoj je fazi projekt dječji vrtić u 
Črnkovcima i projekt dom u Črkovcima.
Načelnik odgovara kako je projekt novog dječjeg vrtića u fazi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa
s HEP-om, isti je ipak pristao da se izmjesti trafostanica, a što se tiče projekta novog doma u 
Črnkovcima govori kako su bile određene poteškoće u pripremi za tehnički pregled, no to je sada 
riješeno i izvođač priprema dokumentaciju za isti.
Na raspravu se javlja Ivan Mesaroš koji postavlja pitanje u svezi projekta asfaltiranja ceste u ulici 
Nikole Tesle, govori kako je sramota da ljudi u današnja vrijeme imaju makadam pred kućom, te ga 
zanima i projekt asfaltiranja dječjeg igrališta u Črnkovcima. Naime, zanima ga što se konkretno 
poduzelo da se taj projekt aplicira u OBŽ.
Načelnik pojašnjava kako će se ta cesta, nogostup i rasvjeta izgraditi kada projekt bude planiran u 
Proračunu, a za asfaltiranje igrališta u Črnkovcima pojašnjava kako je sam predložio taj projekt u 
OBŽ, ali su zbog korone ti projekti odgođeni, te govori kako će se i dalje zalagati da dođe do 
realizacije.
Nastavno na rečeno Ivan Mesaroš je zamolio da se intezivnije „lobira“ u Županiji za taj projekt, 
govoreći kako djeca na tom igralištu imaju sat tjelesnog odgoja i da je isto i katastrofalnom stanju, 
puno rupa i blata.



Na raspravu se javlja Jelena Bočkinac koju zanima da li postoji mogućnost uređenja dječjeg 
igrališta u Bočkincima, odnosno da li bi se mogle postaviti ljuljačke primjerene djeci niže dobi i isto
tako postaviti sjenice radi hlada.
Nečelnik odgovara kako je njegova želja da se sva  dječja igrališta u općini održavaju i budu 
funkcionalna i sigurna, te smatra da će njihovo održavanje biti još i kvalitetnije kada se oformi 
komunalno poduzeće, te svakako podržava prijedlog za postavljanje ljuljački i sjenica na dječjem 
igralištu u Bočkincima i gledat će da se po tom pitanju što prije nešto poduzme.

Nadalje, na raspravu se javlja Ivan Mesaroš koji govori da je projekt biciklističke staze Bočkinci i 
Črnkovci pun nedostataka, naime radovi su završeni, a kroz asfalt već sada dolazi do prodiranja 
trave, također govori kako je izvođač radova ostavio rupu koja nije niti ograđena ni zatrpana i 
smatra da predstavlja veliku opasnost za djecu koja isto tu stazu koriste.

Nadalje, na raspravu se javlja Samir Kovačević koji govori o problematici smeća kod groblja u 
Črnkovcima, te smatra da bi se problem riješio kada bi se kontejneri izmjestili kod mrtvačnice i 
postavila rampa, te dalje smatra da bi se trebalo još uložiti u edukaciju stanovništva u svezi 
razvrstavanja i recikliranja otpada, s barem još kojim letkom.

Načelnik odgovara kako je svjestan problema odlaganja otpada u kontejnere u Črnkovcima kod 
groblja i smatra da je prijedlog u redu što se tiče postavljanja rampe i premještanje samih 
kontejnera,  također slaže se u svezi provedbe edukacije za recikliranje i razdvajanje otpada.

Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Ivan Mesaroš je zaključio sjednicu u 20:30 sati.

Zapisnik sastavila: Ana Prevolšek______________

Ovjerovitelji zapisnika:                                                                              PREDSJEDNIK VIJEĆA
                                                                                                                    Ivan Mesaroš, mag.oec, v.r
Jelena Bočkinac___________________

Dario Pandurić_________________________


