
          

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-02/01
URBROJ: 2115/02-01-21-08
U Marijancima, 03. studenog 2021. godine

ZAPISNIK

Predsjednik je otvorio IV. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Marijanci 03. studenog 2021. godine u
19:05 sati, te konstatirao da su na istoj od vijećnika

prisutni: Ana Alšić, Jelena Bočkinac, Josip Dukmenić, Davor Jurkić, Samir Kovačević, Ivan
Mesaroš, Dario Pandurić

nisu prisutni: Kruno Belošević, Ana Mužar Dubrović

Ostali  prisutni  na  sjednici:  Darko  Dorkić  –  načelnik  Općine  Marijanci,  Ivan  Pandurić-
pročelnik JUO, Ana Prevolšek – zapisničar,  te zainteresirani mještani:  Zdravko Crnčan i  Zlatko
Takalić.

Predstavnici  medija:  novinar  -  Hrvatski  radio  Valpovština,  urednica  biltena  Općine
Marijanci - Lidija Aničić, novinarka Glasa Slavonije – Snježana Fridl

Predsjednik Ivan Mesaroš konstatira da je na sjednici prisutno 7 vijećnika, te da postoji
kvorum za donošenje odluka.

Nadalje, s obzirom da je na sjednici prisutno dvoje mještana o kojima nema saznanja da li su
se prijavili za sudjelovanje sukladno članku 71. Poslovnika Općinskog vijeća, traži od pročelnika i
načelnika da se očituju o tome.
O istome se očituje pročelnik Ivan Pandurić koji govori kako se nitko nije službeno prijavio za
sudjelovanje.

Predsjednik ističe kako nikoga ne namjerava tjerati sa sjednice, ali ubuduće ako se javnost
poziva, treba se naznačiti pod kojim uvjetima može sudjelovati, odnosno zamjera to što je na web
stranici bila objavljena obavijest o održavanju sjednice, a nije bio naznačen dio da se zainteresirane
osobe moraju prijaviti za sudjelovanje 24 sata ranije, te isto smatra propustom u objavi.  
Na raspravu se javlja vijećnik Josip Dukmenić koji govori kako je u Poslovniku Općinskog vijeća
opisan način na koji javnost sudjeluje na sjednicama, stoga ako piše da treba postojati prijava 24 h
ranije, treba se toga i pridržavati.
Na raspravu se javlja vijećnik Samir Kovačević koji govori kako živimo u pravnoj država i njezin
pravni okvir se treba poštovati. 
Na vidi ništa sporno u sudjelovanju javnosti na sjednicama, jer istoj je i omogućeno to pravo u
Poslovniku Općinskog vijeća, ali mišljenja je da se mora poštovati procedura. 
Smatra  da  se  ne  udaljavanjem  onih  koji  nisu  poštovali  proceduru  prijave  sudjelovanja  krši
Poslovnik, te stoga na takvoj sjednici ne želi prisustvovati.

U 19:10 sati sjednicu napušta vijećnik Samir Kovačević, zatim za njim i vijećnici Jelena
Bočkinac i Davor Jurkić.



Predsjednik konstatira da je  na sjednici  sada prisutno 4 vijećnika od 9,  te da ne postoji
kvorum za donošenje Odluka, stoga u 19:15 h konstatira da se IV. Sjednica  Općinskog vijeća
Općine Marijanci prekida, te će naknadno zakazati njezin nastavak.

                                                                        PREDSJEDNIK VIJEĆA
                                                                                                                    Ivan Mesaroš, mag.oec, v.r




