
    
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-02/01
URBROJ: 2115/02-01-21-11
U Marijancima, 23. prosinca 2021. godine

ZAPISNIK

Sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci održane 22. prosinca 2021. godine s početkom u
16:00 sati.
Od vijećnika su 
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: urednica biltena Općine Marijanci - Lidija Aničić
Sjednica je započela s radom u 16:00 sati.

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

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

Nadalje, predsjednik predlaže slijedeći:

1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća 
2. a) Usvajanje Proračuna Općine Marijanci za 2022. godinu i projekcije Proračuna za 
2023. i 2024. godinu

b) Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Marijanci za 2022. godinu i 
projekcija Proračuna za 2023. i 2024. godinu 
c) Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, koncesije i
privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području 
Općine Marijanci za 2022. godinu 
d) Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2022. 
godinu 
e) Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini
Marijanci za 2022. godinu 
f) Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 
Općini Marijanci za 2022. godinu 
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g) Donošenje Programa javnih potreba u kulturi i društvenim djelatnostima za Općinu
Marijanci za 2022. godinu 

            h) Donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za Općinu Marijanci za 
2022. godinu (D. Dorkić)

i) Donošenje Programa javnih potreba u sportu za Općinu Marijanci za 2022. godinu 
j) Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i 
visokoškolskom obrazovanju za Općinu Marijanci za 2022. godinu
k) Donošenje Programa javnih potreba u vatrogastvu za Općinu Marijanci za 2022. 
godinu 

3. Usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Marijanci u 2022. 
godini 
4. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih 
stranaka i lista grupa birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Marijanci za 2022. 
godinu 
5. Usvajanje Godišnjeg plana davanja koncesija Općine Marijanci za 2022. godinu 
6. Usvajanje Plana upravljanja imovinom Općine Marijanci za 2022. godinu 
7. Usvajanje Izvješća o utrošku proračunske zalihe za razdoblje 1.10.2020. - 30.11.2021. 
8. Vijećnička pitanja i razno

Predsjednik otvara raspravu na predloženi Dnevni red, budući da iste nije bilo, poziva na glasanje, 
te konstatira kako se Dnevni red za 6. sjednicu usvaja sa 9 glasova ZA.

Ad 1.
Pod ovom točkom predsjednik otvara raspravu u svezi zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća 
Općine Marijanci, a budući da se nitko nije javio za raspravu, poziva vijećnike na glasanje, te 
konstatira kako se Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća usvaja sa 9 glasova ZA .

Ad 2.

Pod ovom točkom načelnik Darko Dorkić je pojasnio kako će ovu točku i sve njene podtočke od a.) 
do k) prezentirati objedinjeno, a da se o svakoj glasa pojedinačno.
Nadalje, započeo je s prezentacijom Proračuna Općine Marijanci za 2022. godinu.
Pojašnjava kako prihodovna strana proračuna iznosi 12.500.000,00 kuna od čega su Prihodi od 
poslovanja 8.650.000,00 kuna koji se sastoje od prihoda od poreza u iznosu od 1.670.000,00 kn, 
Pomoći iz EU, državnog i županijskog proračuna u iznosu od 5.030.000,00 kn, Prihoda od imovine 
u iznosu od 1.100.000,00 kn, prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi u iznosu od 
810.000,00 kn, te prihoda od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga u iznosu od 40.000,00 kn.
Nadalje, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.850.000,00 kuna, te 
Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu 1.000.000,00 kuna.
Ističe da kada se izuzmu Primici od zaduživanja u iznosu od 1.000.000,00 sve ostalo su realna i 
stvarna sredstava koja se mogu očekivati u 2022. godini.
Što se tiče rashodovne strane govori da je ista planirana u iznosu od 12.500.000,00 kuna, te 
pojašnjava kako je ovaj proračun podijeljen u tri glave, a to je Općinsko vijeće, Ured načelnika i 
Jedinstveni upravni odjel.
Za glavu Općinsko vijeće planirani su rashodi u iznosu od 234.000,00 kuna, te je od toga za LAG 
planirano 5.000,00 kn, za sufinanciranje Crvenog križa 15.000,00 kn, za proslavu blagdana 
100.000,00 kn, za naknadu za uređenje voda 25.000,00 kn, za obilježavanje Dana općine planirano 
je 30.000,00 kn, za sufinanciranje političkih stranaka planirano je 9.000,00 kn, za naknade za rad 
predstavničkih i izvršnih tijela planirano je 50.000,00 kuna.
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Za glavu Ured načelnika planirani su rashodi u iznosu od 1.861.000,00 kuna, od toga za Program 
Proračunska pričuva planirano je 30.000,00 kn, a za Program Izvršna tijela koji se sastoji od 
rashoda za administrativno i tehničko osoblje, za sufinanciranje naknade za poštanske usluge, 
rashoda za sufinanciranje medija planirano je ukupno 1.549.000,00 kn, dok je za Program Zaštita od
požara i civilna zaštita planirano ukupno 282.000,00 kn, što uključuje rashode za gorsku službu 
spašavanja, Vatrogasnu zajednicu Općine Marijanci za opremanje i obuku jedinica civilne zaštite.
Nadalje, za glavu Jedinstveni upravni odjel planirano je ukupno 10.455.000,00 kuna od čega je za 
Program Komunalni pogon planirano 30.000,00 kn, za zaštitu kućanstva od zaraznih bolesti 
planirano je 250.000,00 kn, za Javne radove planirano je 100.000,00 kuna, za izgradnju i održavanje
objekata komunalne infrastrukture planirano je 1.525.000,00 kn, Građenje i opremanje objekata 
javne namjene u iznosu od 420.000,00 kuna, zaštita okoliša planirano je 170.000,00 kuna, 
predškolski odgoj planirano je 900.000,00 kn, Demografske mjere i aktivnosti 675.000,00 kn, 
Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje planirano je 20.000,00 kn, Razvoj i upravljanje sustava 
vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda 200.000,00 kn, Socijalna skrb planirano je 150.000,00 kn, 
Razvoj sporta i rekreacija planirano je 650.000,00 kn, Kultura i društvene djelatnosti planirano u 
iznosu od 165.000,00 kn, Povrat zajmova 4.600.000,00 kn, Poticanje razvoja poljoprivrede i 
gospodarstva u iznosu od 100.000,00 kuna, Upravljanje imovinom u iznosu 450.000,00 kn.
Nakon same prezentacije proračuna, načelnik se osvrnuo na pristigle amandmane predlagatelja 
Ivana Mesaroša, odnosno njih 6, te je rekao da se ne slaže s istima jer se u pravilu odnose samo na 
naselje Črnkovci, kao da svi problemi leže tamo, te navodeći kako su u izvornom prijedlogu 
proračuna naselje Črnkovci zastupljeno gotovo 8 milijuna kuna, kroz projekte koji će se raditi ili 
financiranje u 2022. godini, a predloženim amandmanima traži se povećanje na još oko 
1.400.000,00 kn.
Pojasnio je još detaljnije što se traži amandmanima, te iskoristio svoje pravo kao predlagatelja i 
podnio svoja dva amandmana koji su odgovor na pristigle amandmane.
Naveo je kako se o njegovim amandmani ne glasa pojedinačno, već isti ulaze u prijedlog proračuna.
Amandmani koje je načelnik izložio odnosili su se na umanjenje stavke projektiranje izgradnje 
dječjeg vrtića u Črnkovcima u iznosu 50.000,00 kuna, te prebacivanje na stavku sufinanciranje rada
dječjeg vrtića, nadalje stavka za opremanje društvenog doma u Črnkovcima se smanjuje, i 
preraspodjeljuje na dom u Čamagajevcima.
Po izloženom, na raspravu se javlja predsjednik Ivan Mesaroš kojeg zanima zašto te amandmane 
nisu dobili svi u materijalima i o njima nisu raspravljali nadležni Odbori, te tvrdi kako je to 
suprotnosti s poslovnikom Općine Marijanci i govori da ulaže žalbu na amandmane tvrdeći da su 
isti nevažeći.
Načelnik mu odgovara da nije u pravu, te da je predložio amandmane jer je to njegovo pravo koje je
sadržano u zakonu.
Nadalje, na raspravu se javlja pročelnik Ivan Pandurić koji je iznio izvještaj o pristiglim 
amandmanima predlagatelja Ivana Mesaroša.
Pročelnik je pročitao slijedeće izvješće:
Dana  15.  prosinca  2021.  godine  Jedinstveni  upravni  odjel  Općine  Marijanci  zaprimio  je  6
amandmana predlagatelja Ivana Mesaroša na prijedlog proračuna Općine Marijanci za 2022. godinu
sa  projekcijama za  2023.  i  2024.  godinu,  a  koji  su  vijećnicima  dostavljeni  zajedno  sa  radnim
materijalima za 6. sjednicu općinskog vijeća Općine Marijanci. Nad zaprimljenim amandmanima
dana 21. prosinca 2021. godine izvršena je kontrola zakonitosti i formalne ispravnosti od strane
Jedinstvenog  upravnog  odjela  Općine  Marijanci.  Nakon  provedene  kontrole  nad  navedenim
amandmanima donose se sljedeći zaključci:
1. Amandman urbroj: 15-21-23, kojim se predlaže povećanje rashoda za tekući projekt T301301 -  
uređenje i održavanje groblja u iznosu 200.000,00 kuna, odnosno sa dosadašnjih 50.000,00 kuna na 
250.000,00 kuna, na ime smanjenja rashoda za kapitalni projekt K301303 - rekonstrukcija 
nerzavrstanih cesta za 100.000,00 kuna te kapitalni projekt K301301 - izgradnja pješačkih staza za 
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100.000,00 kuna, smatra se formalno neispravnim i zakonski neusklađenim, te o njemu općinsko 
vijeće ne treba razmatrati, uz sljedeće obrazloženje:
Kapitalni  projekt  K301303 -  rekonstrukcija  nerazvrstanih  cesta  planira  se  financiranti  iz  izvora
prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta i kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna dok se
kapitalni projekt K301301 – izgradnja pješačkih staza planira financirati iz izvora kapitalnih pomoći
iz državnog proračuna te namjenskih primitaka od zaduživanja. U predloženom amandmanu nije
naveden izvor  financiranja  povećanja  rashoda odnosno dovodi  se  u  pitanje  namjensko trošenje
planiranih sredstava u slučaju usvajanja istog.

2. Amandman urbroj: 15-21-24, kojim se predlaže nova aktivnost odnosno asfaltiranje ulice 
N. Tesle u Črnkovcima, te rashod za istu u iznosu 1.000.000,00 kuna, na ime smanjenja rashoda za 
aktivnost A300301 – otplata zajmova u iznosu 1.000.000,00 kuna, smatra se nazakonitim i o njemu 
općinsko vijeće ne treba razmatrati, uz sljedeće obrazloženje:
Predloženi amandman nije u skladu sa člankom 38. Zakona o proračunu koji u stavku 2., između
ostalog, izričito navodi da prijedlozi amandmana ne smiju biti na teret već ranije preuzetih obveza.
Kako je ugovorom o dugoročnom zaduživanju točno definirana dinamika otplate kredita čije se
vraćanje planira u proračunu Općine Marijanci za 2022. godinu, isto se smatra ranije preuzetom
obvezom.

3. Amandman urbroj: 15-21-25, kojim se predlaže nova aktivnost odnosno tekući projekt 
T100517 – opremanje ribičkog doma Črnkovci, te rashod za isti u iznosu 50.000,00 kuna, na ime 
smanjenja rashoda za tekući projekt T300503 – športsko rekreacijska zona „Plosna” Kunišinci, 
upućuje se na razmatranje predlagatelju proračuna odnosno općinskom načelniku.

4. Amandman urbroj: 15-21-26, kojim se predlaže povećanje rashoda za tekući projekt 
T300501 – rekonstrukcija i obnova prostorija NK „Mladost” Črnkovci u iznosu 300.000,00 kuna, 
na ime smanjenja rashoda za kapitalni projekt K301303 - rekonstrukcija nerzavrstanih cesta za 
300.000,00 kuna, smatra se romalno neispravnim i zakonski neusklađenim, te o njemu općinsko 
vijeće ne treba razmatrati, uz sljedće obrazloženje:
Kapitalni  projekt  K301303  -  rekonstrukcija  nerazvrstanih  cesta  planira  se  financirati  iz  izvora
prihoda  od  zakupa  poljoprivrednog  zemljišta  i  kapitalnih  pomoći  iz  županijskog  proračuna.  U
predloženom amandmanu nije naveden izvor financiranja povećanja rashoda odnosno dovodi se u
pitanje namjensko trošenje planiranih sredstava u slučaju usvajanja istog.

5. Amandman urbroj: 15-21-27, kojim se predlaže povećanje rashoda za tekući projekt 
T301203 – opremanje ribičkog doma Črnkovci, u iznosu 50.000,00 kuna, na ime smanjenja rashoda
za kapitalni projekt K300501 – sportsko rekreacijski centar Marijanci, upućuje se na razmatranje 
predlagatelju proračuna odnosno općinskom načelniku.

6. Amandman urbroj: 15-21-28, kojim se predlaže povećanje rashoda za aktivnost A300502 
– opremanje i održavanje dječjih igrališta u iznosu 100.000,00 kuna, na ime smanjenja rashoda za 
aktivnost A301501 – deratizacija, dezinsekcija i ostale usluge za 70.000,00 kuna te smanjenje 
rashoda za aktivnost A301306 – održavanje javnih površina i poljskih puteva za 30.000,00 kuna, 
smatra se u jednom dijelu formalno neispravnim te neusklađenim sa zakonom, i o njemu općinsko 
vijeće ne treba razmatrati, uz slijedeće obrazloženje:
Aktivnost  A301501  –  deratizacija,  dezinsekcija  i  ostale  usluge  planira  se  financirati  iz  izvora
prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta  i  prihoda od komunalne naknade.  U predloženom
amandmanu  nije  naveden  izvor  financiranja  povećanja  rashoda  odnosno  dovodi  se  u  pitanje
namjensko  trošenje  planiranih  sredstava  u  slučaju  usvajanja  istog.  Nadalje,  smanjenjem
raspoloživih sredstava na navedenoj proračunskoj poziciji dovodi se u pitanje provedba Programa
mjera  suzbijanja  patogenih  mirkoorganizama,  štetnih  člankonožaca  i  štetnih  glodavaca  čije  je
planirano i organizirano, sustavno suzbijanje, mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije a
koje su mjere od javnozdravstvene važnosti  za Općiinu Marijanci sukladno članku 5.  stavak 2.
Zakona  o  zaštiti  pučanstva  od  zaraznih  bolesti.  Pored  navedenog,  smanjenjem  raspoloživih
sredstava na navedenoj proračunskoj poziciji dovodi se u pitanje provedba članka 62. Zakona o
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zaštiti životinja, odnosno u dijelu koji govori o obvezi jedinica lokalne samouprave koje su dužne
organizirati i financirati sakupljanje napuštenih i izgubljenih životinja.

Nakon iznesenog izvješća pročelnika,  predsjednik Ivan Mesaroš je u 16:20 sati napravio
stanku.

Raspravu nastavlja predsjednik Ivan Mesaroš koji ističe kako je sada razgovarao sa svojim klubom
vijećnika i mišljenja je kako bi se trebalo pronaći načina za dogovor, naravno uz uvjet i obećanje za
provedbu projekta asfaltiranje ceste u ulici Nikole Tesle u Črnkovcime, odnosno da se ista uvrsti u
proračun, te da se financira iz prihoda o poljoprivrednom zemljištu.
Nadalje,  želi  da ostane opremanje  doma u Črnkovcima i  da se  iznađu sredstva  u rebalansu za
dovršavanje ribičkog doma u Črnkovcima.
Nakon izrečenog predsjednik Mesaroš se izjasnio kao predlagatelj amandmana da povlači svojih 6
amandmana,  na  što  je  načelnik  povukao i  svoja  dva  amandmana  i  izjavio  da  ostaje  pri  svom
prvotnom prijedlogu  proračuna  s  tim da  stavka koja  se  odnosi  na  nerazvrstane  ceste  u  iznosu
650.000,00 kuna i kojom nije definirano što će se s njom financirati, da se s tim sredstvima planira
realizirati asfaltiranje ulice Nikole Tesle u Črnkovcima, a isto tako da vjeruje da će se pronaći i
sredstava da se realizira ribički dom u Črnkovcima.
Na  raspravu  se  dalje  javlja  vijećnica  Jelena  Bočkinac  koja  komentira  povećanje  prihoda  od
fiskalnog izravnavanja, napominje da su izašli novi koeficijenti i da će vjerojatno doći do povećanja
tih prihoda, odnosno da se može računati na još dodatnih 50.000,00 do 60.000,00 kuna.
Načelnik se složio i rekao da je ovaj puta stvarno složio realan proračun i da će sigurno doći do
nekog povećanja.

Nadalje, na raspravu se javlja vijećnik Josip Dukmenić koji pozdravlja dogovor, smatrajući
da je proračun akt oko kojeg bi se trebalo odrediti prioriteti, te sjesti i dogovoriti se oko svega.
Napominje kako se ne bi trebalo gledati po naseljima i tako se dijeliti, već da je dogovor najvažniji.

Na raspravu se dalje javlja vijećnik Samir Kovačević koji izjavljuje da se želi izuzeti  iz
glasovanja, te u 17:15 sati napušta sjednicu.
Nakon što je  vijećnik Samir  Kovačević napustio  sjednicu,  predsjednik konstatira  da je  sada na
sjednici prisutno 8 od 9 vijećnika, te da i dalje postoji kvorum za donošenje odluka.

Na raspravu se dalje javlja vijećnik Dario Pandurić koji u ime kluba vijećnika HDZ-a traži
stanku od 5 minuta.

Nastavlja se dalje se raspravom, a budući da se više nitko nije javio predsjednik Ivan Mesaroš
zaključuje raspravu i poziva vijećnike na glasanje o točki :
2.a)  Proračun Općine Marijanci za 2022. godinu i projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu, 
te  se  utvrđuje  da  su  za  ovu  točku  Dnevnog  reda  slijedeća  4  vijećnika  (Ivan  Mesaroš,  Jelena
Bočkinac, Davor Jurkić, Josip Dukmenić) glasali ZA.

Predsjednik je nakon dobivenog rezultata glasovanja glasom ZA, prekinuo 6. sjednicu Općinskog
vijeća Općine Marijanci u 17:30 sati, te zakazao njezin nastavak za 23. prosinac 2022. godine
u 16:00 sati.
Zapisnik sastavila: Ana Prevolšek______________
Ovjerovitelji zapisnika:     
                                                                         PREDSJEDNIK VIJEĆA        
Jelena Bočkinac        Ivan Mesaroš, mag.oec, v.r
Dario Pandurić
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Dana 23. prosinca 2021. godine u 16:00 sati nastavljena je 6. sjednica Općinskog vijeća 
Općine Marijanci
Od vijećnika su prisutni: Jelena Bočkinac, Josip Dukmenić, Davor Jurkić, Samir Kovačević, Ivan 
Mesaroš.
,ostali prisutni: Darko Dorkić – načelnik Općine Marijanci, Ivan Pandurić- pročelnik JUO, Ana 
Prevolšek – zapisničar.
Mediji: Radio Donji Miholjac- Vlado Perković

Predsjednik Ivan Mesaroš konstatira da je na nastavku 6. sjednice prisutno 5 od 9 vijećnika, te da
postoji kvorum za donošenje odluka.

Predlaže  Anu  Prevolšek  za  zapisničarku,  te  Samira  Kovačevića  i  Davora  Jurkića  za
ovjerovitelje zapisnika.
Isti prijedlog je usvojen sa 5 glasova ZA.

Ad 2.
Nakon svega navedenog predsjednik ponovno otvara glasovanje, te konstatira da se :

2. a) Proračun Općine Marijanci za 2022. godinu i projekcije Proračuna za 2023. i 2024. 
godinu   usvaja   sa 5 glasova ZA.

b)  Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Marijanci za 2022. godinu i projekcija 
Proračuna za 2023. i 2024. godinu    usvaja   sa 5 glasova ZA.

c) Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, koncesije i 
privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine 

Marijanci za 2022. godinu   usvaja   sa 5 glasova ZA.
d)  Program utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2022. godinu    usvaja   sa 

5 glasova ZA.
e) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Marijanci za 

2022. godinu    usvaja   sa 5 glasova ZA.
f) Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Marijanci za 

2022. godinu    usvaja   sa 5 glasova ZA.
g) Programa javnih potreba u kulturi i društvenim djelatnostima za Općinu Marijanci za 

2022. godinu    usvaja   sa 5 glasova ZA.
            h) Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za Općinu Marijanci za 2022. godinu    usvaja   
sa 5 glasova ZA.

i) Program javnih potreba u sportu za Općinu Marijanci za 2022. godinu    usvaja   sa 5 
glasova ZA.

j) Program javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i visokoškolskom obrazovanju za
Općinu Marijanci za 2022. godinu   usvaja   sa 5 glasova ZA.

k) Program javnih potreba u vatrogastvu za Općinu Marijanci za 2022. godinu    usvaja   sa 5 
glasova ZA.

Ad 3.
Pod ovom točkom načelnik je iznio Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 
Marijanci za 2022. godinu, planom se utvrđuju nužne aktivnosti za razvoj i funkcioniranje 
cjelokupnog sustava civilne zaštite kao i financijska sredstava nužna za ostvarenje zadanih ciljeva.
Predsjednik otvara raspravu, na raspravu se javlja vijećnik Samir Kovačević koji napominje koliko 
od iznosa od 265.000,00 kuna koliko je planino za Vatrogasnu zajednicu odlazi na plaću 
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zaposlenog, koji je ujedno i zet načelnika, te ističe da bi bilo bolje da ulažemo u opremu, a ne u 
zaposlene.
Načelnik mu odgovara da se s tim pitanjem obrati Vatrogasnoj zajednici.
Budući da se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik zaključuje istu, te poziva na glasanje i 
konstatira kako se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Marijanci u 2022. godini
usvaja sa 4 glasa ZA i 1 PROTIV.

Ad 4.
Pod ovom točkom načelnik pojašnjava kako se ovom odlukom raspoređuju sredstva za financiranje 
političkih stranaka i lista grupa birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Marijanci. 
Pojašnjava kako pravo na financiranje imaju političke stranke odnosno liste grupe birača koje imaju
najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću. Sredstva za financiranje političkih stranaka i lista 
grupa birača raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog vijećnika, te se 
istome doda 10 % iznosa za svakog člana predstavničkog tijela podzastupljenog spola.
Predsjednik otvara raspravu, a budući da se nitko nije javio, zaključuje istu, te poziva na glasanje i 
konstatira kako se Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i 
lista grupa birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Marijanci za 2022. godinu usvaja sa 5 
glasova ZA.

Ad 5.
Pod navedenom točkom načelnik izvještava kako Općina Marijanci u 2022. godini ima u planu 
davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine 
Marijanci uz procijenjenu godišnju koncesijsku naknadu od 2.000,00 kuna.
Predsjednik otvara raspravu, a budući da se nitko nije javio, zaključuje istu, te poziva na glasanje i 
konstatira kako se Godišnji plan davanja koncesija Općine Marijanci usvaja sa 5 glasova ZA.

Ad 6.
Pod navedenom točkom iznosi plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Marijanci za 2022. 
godinu. Nakon iznesenog plana, predsjednik otvara raspravu na koju se javlja vijećnik Samir 
Kovačević koji daje negativno mišljenje na predloženi plan iz razloga što je nezadovoljan 
rješavanjem imovinsko – pravnih pitanja s RH na određenim česticama, te se iste ne mogu staviti u 
funkciju, te predlaže da se ovaj Plan ne podrži.
Na raspravu se dalje javlja predsjednik Ivan Mesaroš koji govori kako također nije zadovoljan 
dinamikom rješavanja imovinsko pravnih odnosa.
Nadalje, na raspravu se javlja vijećnik Josip Dukmenić koji postavlja pitanje u svezi uvjeta za 
rješavanje imovinsko pravnih odnosa za parcele 370/22, 370/11
Načelnik pojašnjava da će se izgradnjom ceste u zoni Krak II moći riješiti taj problem.
Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik zatvara raspravu i poziva na glasanje, te konstatira 
kako se Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Marijani za 2022. godinu ne usvaja sa 4 
glasa PROTIV i 1 glas ZA.

Ad. 7
Pod navedenom točkom načelnik iznosi izvješće o korištenju Proračunske zalihe, te navodi kako je 
iz iste isplaćeno 10.000,00 kn za pomoć za obnovu nakon potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji, 
1.000,00 isplaćeno je Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, te 500,00 kn Udruzi 
računovođa i financijskih djelatnika Našice.
Nakon izvješća, na raspravu se javlja vijećnica Jelena Bočkinac koji ukazuje načelniku na obvezu 
podnošenja ovog izvješća svaki mjesec.
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Na raspravu se dalje javlja vijećnik Samir Kovačević kojeg zanima isplata od 500,00 kn udruzi 
računovođa, navodeći kako ne vidi smisao te donacije, s obzirom da udruga i nije s našeg područja, 
a i u samoj djelatnosti udruge ne vidi neki veći smisao.
Načelnik pojašnjava kako su naši službenici članovi te udruge, te ista organizira seminare i 
edukacije i ne vidi ništa sporno u tome što je donirao udruzi 500,00 kn.
Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik zatvara raspravu i poziva na glasanje, te konstatira 
kako se Izvješće o korištenju Proračunske zalihe Općine Marijanci za razdoblje od 01.10.2020. - 
30.11.2021. godine  ne usvaja sa 4 glasa PROTIV i 1 glas ZA.

Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik je zaključio 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine 
Marijanci u 17:00 sati.

Zapisnik sastavila: Ana Prevolšek

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

Samir Kovačević

Davor Jurkić
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