
          

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-02/01
URBROJ: 2115/02-01-21-07
U Marijancima, 15. rujna 2021. godine

ZAPISNIK

Sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci održane 15. rujna 2021. godine s početkom u
19:00 sati.

Prisutni vijećnici: 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  Hrvatskog radia  Valpovštine-Danijel  Pleša,  novinarka  Radia  Donji
Miholjac – Daliborka Đurišić, urednica biltena Općine Marijanci - Lidija Aničić, novinarka Glasa
Slavonije – Snježana Fridl

Sjednica je započela u 19:00 sati.

Predsjednik Ivan Mesaroš pozdravlja sve nazočne i konstatira da su na sjednici prisutni svi
vijećnici, 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 prije predlaganja Dnevnog reda za 3. sjednicu izvještava sve prisutne da je u ovom
vijeću osnovan Klub vijećnika Hrvatske narodne stranke – Liberalni demokrati (HNS), nezavisnih
lista Ivana Mesaroša i Josipa Dukmenića i Klub vijećnika Hrvatske demokratske zajednice (HDZ-
a).
Nadalje, predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća (I. Mesaroš)
2. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih 

stranaka i Lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Marijanci za 
2021. godinu (D. Dorkić)

3. Donošenje Odluke o proglašenju statusa nerazvrstanih cesta – javnog dobra u općoj 
uporabi u k.o. Kunišinci i k.o. Marijanci (D. Dorkić)



4. Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Marijanci (D. Dorkić)

5. Donošenje Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Marijanci (D. 
Dorkić)

6. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Općine
Marijanci (D. Dorkić)

7. Donošenje Odluke o plaći, naknadi i drugim pravima općinskog načelnika Općine 
Marijanci (D. Dorkić)

8. Donošenje Odluke o promjeni zapisa imena ulica iz velikih u velika i mala slova (I. 
Pandurić)

9. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Marijanci za 2021. 
godinu (D. Dorkić)

10. Usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o radu načelnika Općine Marijanci za razdoblje 
01.01. - 30.06.2021. godine (D. Dorkić)

11. Vijećnička pitanja i razno

Predsjednik otvara raspravu na predloženi dnevni red.
Na raspravu se javlja načelnik Darko Dorkić koji upućuje predsjedniku vijeća zahtjev za otklanjanje
nepravilnosti u postupku donošenja općih akata.
U svom iznošenju predsjedniku vijeća je ukazao na niz nepravilnosti u proceduri pripremanja 
sjednice vijeća, a i samom radu predstavničkog tijela, navodeći kako u postupku pripremanja 
sjednice predsjednik nije sazvao nadležna radna tijela Općinskog vijeća Općine Marijanci kako bi 
razmotrila prijedloge i donijela zaključke o istima, a isto tako prijedlog općeg akta koji je 
pravovremeno podnesen nije stavljen na Dnevni red ove sjednice na način da nije poštovana 
procedura, odnosno o ne stavljanju akta na Dnevni red nije dano nikakvo obrazloženje, niti je isti 
vraćen na doradu predlagatelju kako je propisano. S tim u vezi, načelnik upozorava da je došlo do 
kršenja Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Marijanci, a i Statuta Općine Marijanci
Sukladno navedenom, načelnik je predložio prekidanje ove sjednice, te nastavak iste tek kada se 
otklone sve nepravilnosti, a u suprotnom neće nazočiti na istoj, te će zatražiti upravni nadzor 
zakonitosti rada predstavničkog tijela Općine Marijanci, a sve sukladno Zakonu o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi. 
Također, navodi kako ne stavljanje akata na Dnevni red sjednice onako kako je propisano nije 
slučajnost već namjera predsjednika vijeća i njegove većine pod vodstvom Josipa Dukmenića da 
blokiraju projekt, odnosno onemoguće prijavu projekta „SRC Marijanci” na raspisani natječaj 
Mjere 7. koji je prošli saziv vijeća podržao.  
Izbjegavanje rasprave o projektu i ne stavljanje na Dnevni reda akta smatra politički nekorekektnim.

Na izneseno predsjednik vijeća govori kako je jedini razlog ne stavljanja na Dnevni red 
Odluke vezano za projekt SRC Marijanci što nisu upoznati sa detaljima tog projekta, te  objašnjava 
kako ne zna gotovo ništa o tom projektu, osim projekcije koju je vidio na internetu.
Po završetku rasprave predsjednik predlaže usvajanje predloženog Dnevnog redu, međutim sjednicu
napuštaju načelnik Darko Dorkić i vijećnici Ana Alšić, Kruno Belošević, Ana Mužar Dubrović i 
Dario Pandurić.
Po proteku od nekoliko minuta predsjednik vijeća u 19:15 h konstatira kako je sjednicu napustio 
predlagatelj Darko Dorkić i 4 vijećnika, a na sjednici je ostalo prisutno 5 vijećnika, te i dalje postoji 
kvorum za donošenje odluka i nastavlja sa sjednicom.
Za ovjerovitelje zapisnika sada predlaže Jelenu Bočkinac i Davora Jurkića, i isti prijedlog je 
usvojen s 5 glasova ZA.

Predlaže slijedeći 



Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća (I. Mesaroš)
2. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i
Lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Marijanci za 2021. godinu (D. 
Dorkić)
3. Donošenje Odluke o proglašenju statusa nerazvrstanih cesta – javnog dobra u općoj 
uporabi u k.o. Kunišinci i k.o. Marijanci (D. Dorkić)
4. Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Marijanci (D. Dorkić)
5. Donošenje Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Marijanci (D. 
Dorkić)
6. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Općine 
Marijanci (D. Dorkić)
7. Donošenje Odluke o plaći, naknadi i drugim pravima općinskog načelnika Općine 
Marijanci (D. Dorkić)
8. Donošenje Odluke o promjeni zapisa imena ulica iz velikih u velika i mala slova (I. 
Pandurić)

Predsjednik otvara raspravu na predloženi Dnevni red, budući da iste nije bilo, poziva na glasanje, 
te konstatira kako se Dnevni red za 3. sjednicu usvaja sa 5 glasova ZA.
S obzirom na situaciju da predlagatelj nije prisutan na sjednici, predsjednik je zamolio pročelnika 
JUO Ivana Pandurića da o svakoj točki ukratko nešto izloži, isti je na to pristao, te je otvorena prva 
točka Dnevnog reda.

Ad 1.

Pod ovom točkom predsjednik otvara raspravu u svezi zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća 
Općine Marijanci, budući da se nitko nije javio za raspravu, poziva vijećnike na glasanje, te 
konstatira kako se Zapisnik s 2.  sjednice Općinskog vijeća usvaja sa 5 glasova ZA.

Ad. 2

Pod navedenom točkom pročelnik pojašnjava kako se ovom Odlukom raspoređuju sredstva za 
financiranje političkih stranaka i lista grupa birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 
Marijanci, te je za tu svrhu u Proračunu Općine Marijanci osigurano 9.000,00 kn koji se raspoređuju
na slijedeći način:
Hrvatskoj demokratskoj zajednici – 4.000,00 kn
Hrvatskoj narodnoj stranci liberalni demokrati – 1.000,00 kn
Lista grupe birača Josipa Dukmenića – 1.000,00 kn
Lista grupe birača Ivana Mesaroša – 3.000,00 kn
Predsjednik otvara raspravu u svezi predložene Odluke, budući da iste nije bilo, poziva na glasanje, 
te konstatira kako se Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih 
stranaka i lista grupa birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Marijanci za 2021. godinu 
usvaja sa 5 glasova ZA.

Ad. 3
Pročelnik pojašnjava kako se ovom Odlukom rješavaju imovinsko-pravni odnosi na katastarskim 
česticama putova koji su u vlasništvu RH te Osječko-baranjske županije, a nastali su provedbom 



geodetskog elaborata parcelacije nekretnine poljoprivrednog zemljišta u RH, odnosno izdvajanjem 
dijela poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za potrebe uređenja sportsko rekreacijske zone.
Novoformirani put dio je prostorno-planskog rješenja povezivanja prometne mreže lokalnih 
nerazvrstanih cesta koje bi u integralnom modelu činile alternativni put odnosno obilazak samog 
središta naselja Marijanci.
Predsjednik otvara raspravu, na istu se javlja vijećnik Josip Dukmenić koji govori kako su mu to 
poznate čestice, te pojašnjava gdje se točno nalaze te čestice i da se radi o putu koji bi išao od kraja 
Strossmayerove ulice pa sve do križa i prema ribnjaku i na kraju bi se spojio s cestom Kunišinci-
Čamagajevci.
Budući da više nije bilo rasprave, predsjednik poziva na glasanje, te konstatira kako se Odluka o 
proglašenju nerazvrstanih cesta – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Kunišinci i k.o. Marijanci 
usvaja sa 5 glasova ZA.

Ad. 4

Pročelnik pojašnjava kako je u sadašnjoj Odluci o unutarnjem ustrojstvu i radu Općinske uprave 
uočeno niz nedostataka i neusklađenosti sa Zakonima i drugim podzakonskim aktima, budući da 
ista datira iz 1994. godine, te se predlaže nova Odluka koja će biti usklađena sa svom zakonskom 
regulativom.
Predsjednik otvara raspravu, budući da iste nije bilo, poziva na glasanje, te konstatira kako se 
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marijanci usvaja sa 5 
glasova ZA.

Ad. 5

Pročelnik pod ovom točkom napominje kako je Zakonom o službenicima i namještenicima u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi propisano ocjenjivanje službenika. Međutim Općina 
Marijanci od svog osnutka nikada nije usvojila takav akt. Stoga se sada predlaže donošenje općeg 
akta kojim će se propisati kriteriji za ocjenjivanje službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog 
odjela kao i način provođenja ocjenjivanja, a sve s ciljem iskazivanja mjerljivih pokazatelja o 
stručnom znanju u obavljanju poslova, učinkovitosti i kvaliteti rada, te poštivanja službene 
dužnosti.
Predsjednik otvara raspravu, budući da iste nije bilo, poziva na glasanje sukladno predloženom, te 
konstatira kako se Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Marijanci usvaja sa 5 
glasova ZA.

Ad. 6

Pročelnik pojašnjava kako se predloženom Odlukom ne mijenjaju vrijednosti koeficijenta, već se 
samo ispravljaju zakonske nepravilnosti koje sadržava sada važeća Odluka, te s obzirom na 
promjenu naziva jednog radnog mjesta nužno je nazive uskladiti s Pravilnikom o unutarnjem redu 
Općine Marijanci.
Predsjednik otvara raspravu, na istu se javlja vijećnik Josip Dukmenić koji predlaže da se izmjeni 
članak 1. predložene Odluke na način da se izbriše radno mjesto „Viši referent za komunalno i 
poljoprivredno redasrvo i koeficijent za to radno mjesto. Pojašnjava kako to radno mjesto nije 
popunjeno i nema smisla donositi Odluku o koeficijentu za takvo radno mjesto. Pročelnik 
upozorava da se takva Odluka donosi isključivo na prijedlog načelnika, što znači da je sukladno 
zakonu jedino načelnik ovlašten kao predlagatelj i bez njegova prisustva nije zakonito mijenjati 
Odluku.
Nadalje, na raspravu se javlja vijećnik Samir Kovačević koji predlaže da je logičnije mijenjati onda 
sistematizaciju radnih mjesta, međutim istu također donosi isključivo načelnik. 



Vjećnik Josip Dukmenić je ustrajan da se Odluka i tom dijelu promijeni, te postavlja pitanja 
pročelniku da li ne usvajanje ove predložene odluke sada ima kakav utjecaj na isplatu plaća. 
Pročelnik mu odgovara da nema. Predsjednik je zatražio kratku stanku za svoj klub vijećnika. U 
nastavku na raspravu se javlja vijećnik Josip Dukmenić koji ipak povlači svoj prijedlog u svezi 
mijenjanja Odluke.
Budući da se više nitko nije javio na raspravu, predsjednik poziva na glasanje, te konstatira kako se 
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Marijan usvaja sa 5 
glasova ZA.

Ad.7

Pročelnik pod ovom točkom, također pojašnjava da se radi o ispravljanju postojećih odluka, 
odnosno predlaže se donošenje nove Odluke koja će sadržavati sve što je propisano zakonom, 
također vrijednosti koeficijenta se ne mijenjaju.
Predsjednik otvara raspravu, budući da iste nije bilo, poziva na glasanje, te konstatira kako se 
Odluka o plaći, naknadi i drugim pravima općinskog načelnika Općine Mariajnci usvaja sa 5 
glasova ZA.

Ad. 8

Pročelnik pod ovom točkom pojašnjava kako se ovom Odlukom mijenja zapravo samo veličina 
slova i način pisanja ulice „Trg svetog Petra i Pavla”, naime do sada je naziv ulice bio ispisan 
velikim štampanim slovima, što je predstavlja tehnički problem, budući da se registar prostornih 
jedinica sve više povezuje s drugim sustavima u RH, jedan od primjera je sustav za „popis 
stanovništva 2021”.
Pročelnik napominje kako je u materijalima predložena Odluka u kojoj se naziv mijenja u „Trg 
Svetog Petra i Pavla „ međutim ispravan naziv je „Trg svetog Petra i Pavla”, te predlaže 
predsjedniku usvajanje s ispravnim nazivom
Predsjednik otvara raspravu, budući da iste nije bilo, poziva na glasanje sukladno predloženim 
izmjenama, te konstatira kako se Odluka o promjeni zapisa imena ulica iz velikih u velika i mala 
slova usvaja sa 5 glasova ZA.

Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Ivan Mesaroš je zaključio sjednicu u 20:03 sati.

Zapisnik sastavila: Ana Prevolšek______________

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

Davor Jurkić_________________________


