
    
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 024-08/22-01/1
URBROJ: 2158-27-01-22-1
U Marijancima, 09. ožujka 2022. godine

ZAPISNIK

Sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci održane 09. ožujka 2022. godine s početkom u
18:00 sati.
Od vijećnika su 
prisutni: Ana Alšić, Alen Babić, Kruno Belošević, Josip Dukmenić, Davor Jurkić, Samir Kovačević,
Ivan Mesaroš, Ana Mužar Dubrović, Nikola Pandurić

,ostali  prisutni: Darko Dorkić – načelnik Općine Marijanci,  Ivan Pandurić- pročelnik JUO, Ana
Prevolšek – zapisničar.
Predstavnici medija: urednica biltena Općine Marijanci - Lidija Aničić, novinarka Glasa Slavonije –
S. Fridl, Radio Donji Miholjac – V. Perković, Hrvatski radio Valpovšitna – D. Pleša
Sjednica je započela s radom u 18:00 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  Krunu  Beloševića  i  Davora  Jurkića  za
ovjerovitelje zapisnika.
Isti prijedlog je usvojen sa 9 glasova ZA.

Predsjednik predlaže da se u dnevnom redu koji je prvotno predložen i dobivenom u materijalima
briše točka „3. Usvajanje Izvješća Komisije za izbor i imenovanje” te predlaže Dnevni red s
izmjenama koji glasi: 

Dnevni red

1. Usvajanje izvješća Mandatne komisije 
2. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća 
3. Donošenje Odluke o isplati prigodnog dara (uskrsnice) umirovljenicima, korisnicima 
socijalne pomoći i korisnicima naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog 
rata te korisnicima nacionalne naknade za starije osobe
4. Donošenje Odluke o visini naknade za članove Općinskog vijeća i radnih tijela Općine 
Marijanci
5. Usvajanje Plana upravljanja imovinom Općine Marijanci za 2022. godinu
6. Usvajanje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine 
Marijanci za 2022. godinu
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7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Opremanje 
vatrogasnog doma u Črnkovcima”
8. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 
području Općine Marijanci
9. 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 7. sjednicu s predloženom izmjenom usvaja sa 9 glasova ZA.

Ad 1.
Pod navedenom točkom predsjednik mandatne komisije Josip Dukmenić podnosi izvješće o 
prestanku mandata dvoje vijećnika i izvještava o početku mandata nova dva vijećnika.
Vijećnica Jelena Bočkinac je podnijela zahtjev za stavljanje mandata u mirovanje iz osobnih razloga
31. siječnja 2022. godine, a vijećnik Dario Pandurić je podnio ostavku na  dužnost vijećnika 01. 
ožujka 2022. godine. Nadalje, izvještava kako su obje ostavke u skladu sa Zakonima i općim aktima
Općine Marijanci, te su ispunjeni svi zakonom propisani uvjeti za razrješenje dužnosti vijećnika 
Daria Pandurića, te mirovanje mandata vijećnice Jelene Bočkinac. 
Napominje kako je sukladno zakonu općinska organizacija Hrvatske demokratske zajednice 
podnijela pisani prijedlog da se umjesto vijećnika Daria Pandurića imenuje Nikola Pandurić, do 
sada neizabrani član liste HDZ-a na lokalnim izborima održanim 2021. godine, te isti današnjim 
danom stupa na dužnost, a sukladno članku 81. st. 4 Zakona o lokalnim izborima za zamjenika 
vijećnice Jelene Bočkinac imenuje se Alen Babić, prvi slijedeći neizabrani kandidat s liste grupe 
birača Ivana Mesaroša na lokalnim izborima održanim 2021. godine koji također današnjim danom 
stupa na dužnost. 
Nakon podnesenog izvješća predsjednika mandatne komisije Josipa Dukmenića, predsjednik Ivan 
Mesaroš je pozvao Alena Babića i Nikolu Pandurića da prisegnu na dužnost vijećnika, što su isti i 
učinili,te im čestitao na izboru.

Ad 2.
Pod ovom točkom predsjednik otvara raspravu u svezi Zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća 
Općine Marijanci te predlaže da se u zapisniku sa 6. sjednice

na stranici 5., treći odlomak briše rečenica : „Predsjednik je u 17:05 sati nastavio sa 
sjednicom, te konstatirao da na istoj i dalje postoji kvorum, te je prisutno 9 od 9 vijećnika.”

Nadalje, na stranici 5., šesti odlomak briše se rečenica : „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 stranici 5. u osmom odlomku briše se rečenica : „Nakon stanke, predsjednik u 17:20 
sati nastavlja sa sjednicom, te konstatira da je na sjednici prisutno 8 od 9 vijećnika, te da i dalje 
postoji kvorum za donošenje odluka.”
Na stranici 5. u posljednjem odlomku u rečenici:
„Predsjednik je nakon dobivenog rezultata glasovanja glasom ZA, prekinuo 6. sjednicu Općinskog
vijeća Općine Marijanci u 17:30 sati bez obrazloženja, te zakazao njezin nastavak za 23. prosinac
2022. godine u 16:00 sati.” 
brišu se riječi: „bez obrazloženja”.
Na stranici 6. iza navoda „Mediji:  Radio Donji Miholjac - Vlado Perković”
Briše se tekst:
„Na samom početku sjednice predsjednik je izvjestio kako na jučerašnjoj sjednici nije konstatirano
da Proračun za 2021. godinu nije izglasan, te namjerava ponoviti glasanje.
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Prije samog prelaska na glasanje za riječ se javlja pročelnik Ivan Pandurić koji uručuje predsjedniku
Zapisnik s 6. sjednice gdje je točno navedeno jučerašnje odvijanje stvari, te upozorava predsjednika
da takvim činjenjem čini radnju koja je protupravna, te da nema pravo ponoviti glasovanje koje je
već započelo, već ga samo nastaviti tamo gdje je prekinuo sjednicu.
Predsjednik ističe kako ne namjerava potpisati zapisnik s jučerašnje sjednice, te tvrdi da ima pravo
ponoviti glasovanje s obzirom da nije konstatirano da Proračun nije izglasan.
Pročelnik i dalje tvrdi i upozorava predsjednika da se time krši procedura, te da sjednicu može
nastaviti u trenutku gdje je istu jučer prekinuo, a to je nakon nakon što su se vijećnici izjasnili tko je
ZA, pojašnjavajući mu da sada može samo pitati dalje tko je protiv i tko je suzdržan.
Na raspravu se javlja dalje, vijećnik Josip Dukmenić koji tvrdi da predsjednik ima pravo ponoviti
glasovanje, te ima pravo sazvati novu sjednicu da se on propitao u Ministarstvu oko te teme, jer u
pitanju je proračun i stoga ako u zapisniku nije konstatirano da proračun nije usvojen, tvrdi da se
može ponoviti glasanje.
Pročelnik s obzirom na činjenicu da je na jučerašnjoj sjednici postojao kvorum i da je bilo 4 glasa
ZA i  u  tom trenutku  je  prekinuta  sjednica,  postavlja  pitanje  zar  to  sve  skupa  ne  izgleda  kao
manipuliranje radom vijeća.
Vijećnik Josip Dukmenić odgovara da neka provjeri u ministarstvu, te ostaje pri svojoj tvrdnji da
predsjednik  može ponoviti  glasovanje  od  početka.  Nadalje,  na  raspravu se  javlja  načelnik  koji
također govori da je protupravno ponavljati glasovanje, s obzirom da je već isto započelo i da se u
slučaju prekidanja sjednice, nastavlja tamo gdje se stalo prije prekida.
Predsjednik nastavlja nadalje, te prelazi na točku 2. a)
Pročelnik se javlja na raspravu te napominje kako na početku sjednice nije konstatiran kvorum i nije
imenovan zapisničar.”
Nadalje, na 6. stranici u rečenici:
„Sukladno navedenom, Predsjednik Ivan Mesaroš konstatira da je na nastavku 6. sjednice prisutno 5
od 9 vijećnika, te da postoji kvorum za donošenje odluka.”
Brišu se riječi: „Sukladno navedenom” i rečenica sada glasi:
Predsjednik Ivan Mesaroš konstatira da je na nastavku 6. sjednice prisutno 5 od 9 vijećnika, te da
postoji kvorum za donošenje odluka.”

Nastavno  na  predložene  izmjene,  Predsjednik  pojašnjava  da  tokom  sjednice  nije  konstatirao
kvorume nakon stanki tijekom sjednice, te da to ne bi trebalo biti navedeno u zapisniku.
Nadalje,  dio u zapisniku gdje je zapis o obraćanju pročelnika smatra dijelom sjednice koji  nije
služben i ne treba biti uveden u zapisnik. Objašnjava da je takvim činom pročelnika povrijeđen
Poslovnik Općinskog vijeća i smatra da je isti pokušao opstruirati rad vijeća na način da si je uzeo
za pravo govoriti kao da je vijećnik, a ne zaposlenik općine, te da je iznio i niz netočnih činjenica
vezano za donošenje proračuna.

Na  raspravu  se  dalje  javlja  vijećnik  Alen  Babić  koji  predlaže  da  bi  se  sjednice  trebale
snimati.
Budući da više nije bilo primjedbi na zapisnik, predsjednik poziva vijećnike na glasanje s 
predloženim izmjenama, te konstatira kako se Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća s 
predloženim izmjenama usvaja sa 6 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN.

Ad. 3
Načelnik je pozdravio sve prisutne, te čestitao novim vijećnicima koji su stupili na dužnost i poželio
im uspješan daljnji rad u Vijeću.
Osvrnuo se na prošlu točku dnevnog reda, a u svezi iznesenih primjedbi na zapisnik, te postavlja 
pitanje svim vijećnicima, da li znaju uopće za što su sada glasali, odnosno da li netko može ponoviti
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ono što je predsjednik iznio, te kako je u zapisniku bilo navedeno ono što je zapravo propust 
predsjednika i što bi predsjednik trebao konstatirati.
Predsjednik odgovara načelniku da prema Poslovniku svaki vijećnik ima pravo iznijeti svoje 
primjedbe na zapisnik i da se o njima odlučuje bez rasprave, te kako je ta točka završena i neka 
nastavi sa trećom točkom.

Načelnik pod ovom točkom predlože donošenje Odluke o isplati uskrsnice umirovljenicima, 
korisnicima socijalne pomoći i korisnicima naknade za nezaposlene hrvatske branitelje te 
korisnicima nacionalne naknade za starije osobe.
Napomenuo je kako u predloženoj odluci nije ništa mijenjano u odnosu na odluku prema kojoj se 
navedenim skupinama isplatio prigodni dar za Božić.
Ističe kako je svjestan da su to simbolični iznosi i da bi bilo dobro da su veći, no to je iznos s kojim 
mi za sada raspolažemo i koji si možemo priuštiti.
Na raspravu se javlja vijećnik Samir Kovačević, te komentira kako su u predloženoj Odluci iznosi 
koji se isplaćuju zaista simbolični, te iznosi svoj prijedlog za ubuduće da se povećaju iznosi na 
način kako slijedi:
korisnicima naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihove 
obitelji umjesto 250,00 kn – 500,00 kn
korisnicima nacionalne naknade za starije osobe umjesto 250,00 kn – 500,00 kuna
korisnicima zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb umjesto 250,00 kuna – 500,00 
kuna
umirovljenicima s mirovinom manjom od 1.000,00 kuna umjesto 250,00– 500,00 kuna
umirovljenicima s mirovinama od 1.000,01-1.500,00 kuna umjesto 200,00 kn – 500,00 kuna
umirovljenicima s mirovinama od 1.500,01-2.000,00 kuna umjesto 150,00 kn – 400,00 kuna
umirovljenicima s mirovinama od 2.000,01-2.500,00 kuna umjesto 100,00 kn – 300,00 kuna

Na raspravu se dalje javlja vijećnik Alen Babić koji ima prijedlog da se ubuduće kao skupina uvrste 
i civilni invalidi kojima je utvrđen invaliditet preko 50 %.
Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik zatvara raspravu i poziva na glasanje, te konstatira 
kako se Odluka o isplati prigodnog dara (uskrsnice) umirovljenicima, korisnicima socijalne pomoći
i korisnicima naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, te korisnicima 
nacionalne naknade za starije osobe  usvaja sa 9 glasova ZA.

Ad. 4
Pod navedenom točkom izvjestio je načelnik Darko Dorkić koji pojašnjava kako se izmjenama i 
dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi jasno definiraju prava članova 
predstavničkih tijela i članova radnih tijela na naknadu za rad u istima. Budući da u postojećoj 
Odluci pravo na naknadu ostvaruju i službenici koji sudjeluju u radu istih, no s obzirom da to nije u 
skladu s uputom Ministarstva uprave i pravosuđa, te radi usklađivanja sa zakonom predlaže 
donošenje nove Odluke.
Sukladno predloženoj Odluci pravo na naknadu neće biti predviđeno za službenike, već će oni svoje
pravo ostvariti iz radnog odnosa kroz prekovremeni rad.
Predsjednik otvara raspravu, a budući da se nitko nije javio poziva na glasanje, te konstatira kako se
Odluka o visini naknade za članove Općinskog vijeća i radnih tijela Općine Marijanci  usvaja sa 9 
glasova ZA.

Ad. 5
Pod navedenom točkom načelnik Darko Dorkić je predložio usvajanje Godišnjeg plana upravljanja 
imovinom u vlasništvu Općine Marijanci.
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Načelnik je ukratko objasnio što plan sadržava, te pozvao vijećnike da daju svoje primjedbe ili ako 
smatraju da je nešto izostavljeno nadopune.
Također napominje kako je ova točka bila i na prošloj sjednici Općinskog vijeća, no međutim plan 
nije usvojen.
Sada poziva vijećnike da usvoje ovaj plan, kako bi imali dokument po kojemu se može postupati.
Predsjednik otvara raspravu na koju se javlja vijećnik Samir Kovačević koji u odnosu na predloženi
plan ima primjedbe, te prvo ističe kako je jedan od ciljeva i smjernica koji su navedeni u planu 
stavljanje objekata u vlasništvu Općine Marijanci u funkciju.
Nastavno na navedeno, govori kako Vatrogasni dom u Črnkovcima još uvijek nije stavljen u 
funkciju iako je prošlo gotovo godinu dana od završetka radova, te da prvenstveno iz toga razloga 
neće dati svoj glas za plan.
Nadalje, ističe sporost u rješavanju imovinsko -pravnih odnosa s RH, navodeći za to primjer 
„katnica” u Črnkovcima što je predmet koji se ne uspijeva riješiti već 6,7 godina.
Stava je kako trebamo odlučiti da li želimo te „katnice”  ili ne želimo i jednostavno pronaći rješenje 
koje je najbolje.
Za riječ se javlja načelnik koji pojašnjava, da je ovo planski dokument i da u samoj formi mora 
sadržavati ono što sadržava i isti je potreban da bi se uopće išta moglo i poduzeti u budućnosti u 
svezi imovine.
Nadalje i sam je svjestan da se neke stvari riješe vrlo brzo, a da je za neke potrebno više godina.
Za riječ se javlja vijećnik Josip Dukmenić koji je stava da se bez dobrog promišljanja i plana ne 
treba tražiti „katnice” u vlasništvo, odnosno treba promisliti o činjenici koliko nam može problema 
donijeti ako dobijemo u vlasništvo spomenute „katnice”, navodeći da tu ima i privatnog vlasništva, 
a same po sebi su objekt koji je u derutnom i ruševnom stanju, te da nam u budućnosti mogu 
stvarati velike troškove i probleme ukoliko iste pripadnu Općini u vlasništvu. Premda sada taj 
objekt nije prioritet, ali ističe da treba dobro razmisliti o tome što s tim objektom, jer isti će 
zasigurno jednog dana pripasti Općini u vlasništvo.
Također smatra da pored „katnica” ima puno prioritetnijih stvari za riješiti, misleći na čestice 370/3 
i 370/6 k.o. Črnkovci koje će stvoriti nove uvjete za poduzetništvo.
Načelnik pojašnjava kako je i sam stava da bi se te dvije čestice, koje se odnose na prostore 
„katnica” treba maknuti iz plana i trenutno odustati od traženja istih, pojašnjava kako je svoj stav 
iznio i na odboru koji je prethodio ovoj sjednici, te je svjestan mogućih problema i troškova ukoliko
dobijemo vlasništvo nad istima, te je dalje upoznao vijeće u svezi poduzetog za rješavanje čestica 
370/6 k.o. Črnkovci.
Na raspravu se dalje javlja vijećnik Alen Babić koji predlaže da se ide dopisom prema „državnim 
nekretninama”, te da ih se obavijesti u kakvom su stanju te zgrade i da predstavljaju opasnost za 
prolaznike, te neka oni izađu na teren i nađu neki model upravljanja. Također, isto predlaže i 
vijećnik Samir Kovačević govoreći da bi se trebala svakako poslati prijava i obavijestiti vlasnike 
odnosno državu u kakvom su stanju ti objekti.
Na raspravu se javlja predsjednik Ivan Mesaroš koji proziva načelnika da se u svezi rješavanja 
imovinsko-pravnih ne poduzima dovoljno, ističući čestice u zoni za koje je mišljenja da bi trebale 
biti prioritet da se riješi.
Nadalje, načelnik mu odgovara da se radilo koliko se moglo, te da su to ponekad dugi procesi na 
koje on ne može utjecati.
Budući da se više nitko nije javio za raspravu predsjednik poziva na glasanje, te konstatira kako se 
Plan upravljanja imovinom Općine Marijanci za 2022. godinu  usvaja sa 7 glasova ZA, 1 glas 
PROTIV i 1 glas SUZDRŽAN.

Ad. 6
Pod ovom točkom izvjestio je načelnik Darko Dorkić koji u svezi predloženog akta pojašnjava da je
to dokument koji se također usvaja svake godine gdje su u cilju unapređenja zaštite od požara na 
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području Općine Marijanci navedene organizacijske, tehničke i urbanističke mjere, uz sve mjere je 
naveden i izvršitelj zadatka kako na koji način će se koja mjera izvršiti.
Predsjednik otvara raspravu na koju se javlja vijećnik Sanir Kovačević koji ima dvije primjedbe na 
plan, te navodi da će iz tih razloga glasati protiv ovog predloženog plana.
Prva primjedba se odnosi na opisane tehničke mjere pod kojima je kao izvršitelj zadataka navedena 
Vatrogasna zajednica Općine Marijanci, DVD Marijanci i Općina Marijanci, te nije naveden DVD 
Črnkovci.
Nadalje pod točkom 2.2 Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja također je pod izvršitelj zadataka 
navedena Vatrogasna zajednica Općine Marijanci i DVD Marijanci, te nije naveden DVD Črnkovci.
Zanima ga zašto je to tako i budući da je DVD Črnkovci također član VZ Općine Marijanci smatra 
da bi trebao biti naveden.
Nadalje, na raspravu se javlja načelnik koji objašnjava da Vatrogasnu zajednicu Općine Marijanci 
čine upravo čine sva ta društva i DVD Črnkovi, DVD Čamagajevci i DVD Bočkinci i DVD 
Marijanci, a DVD Marijanci je i pojedinačno naveden zato što je središnje društvo, na raspravu se 
uključuje i Kruno Belošević kojemu nije jasno o čemu vijećnik Samir Kovačević govori, budući da 
su sva društva povezana i umrežena i da sve to funkcionira jako dobro.
Vijećnik Samir Kovačević i dalje ostaje pri svom stavu.
Dalje, na raspravu se javlja vijećnik Alen Babić koji postavlja pitanje načelniku da pojasni zašto 
Vatrogasna zajednica Općine Marijanci nema više zaposlenog profesionalnog vatrogasca, te s 
obzirom da u njihovom proračunu planirana sredstava za plaću, zanima ga da li se ta sredstava 
mogu preusmjerit konkretno DVD-u Črnkovci.
Na postavljeno pitanje načelnik mu odgovara da je istina da nema više zaposlenog profesionalnog 
vatrogasca i da je to velika šeta, ali da se neće odustati novog zapošljavanja čim se odrade određene
pripreme, a što se tiče prijedloga za preusmjeravanje sredstava pojašnjava mu kako o sredstvima 
Vatrogasne zajednice raspravlja ista unutar svojih redova, te da bude bez brige da oni sigurno znaju 
kako će rasporediti sredstava za tih nekoliko mjeseci dok se ne zaposli nova osoba.
Budući da se više nitko nije javio za raspravu predsjednik poziva na glasanje, te konstatira kako se 
Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Marijanci za 2022. godinu  
usvaja sa 8 glasova ZA, 1 glas PROTIV.

Ad. 7
Pod ovom točkom izvještava načelnik koji pojašnjava kako je zapravo predložena odluka prilog 
dokumentaciji za prijavu na natječaj koji će raspisati LAG Karašica. Pojasnio je kako je za prijavu 
na natječaj odlučio nominirati projekt „Opremanje vatrogasnog doma u Črnkovcima”.
U svezi uvjeta natječaja i ostaloga, pojasnio je kako možemo očekivati 126.000,00 kuna.
Nadalje, pojašnjava kako smo preko istoga natječaja uspjeli opremiti i dom u Marijancima, te je u 
dogovoru s ljudima iz DVD- a Črnkovci zajednički donio odluku da se opremi vatrogasni dom.
Budući da se više nitko nije javio za raspravu predsjednik poziva na glasanje, te konstatira kako se 
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Opremanje vatrogasnog doma u 
Črnkovcima” usvaja sa 9 glasova ZA.

Ad. 8
Pod navedenom točkom načelnik je pojasnio kako je stupanjem na snagu novog Zakona o 
gospodarenju otpadom nužno donijeti novu Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja 
komunalnog otpada na području Općine Marijanci kako bi ista bila usklađena sa zakonom. Najveće 
izmjene ovom Odlukom su da se sada mora propisati cijena obvezne minimalne javne usluge koja 
mora biti za sve jednaka. Cijena obvezne minimalne usluge se do sada izračunavala prema 
volumenu spremnika, no sada će ona biti za sve jednaka.
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Unatoč svemu navedenom pojašnjava kako se prijedlogom cijene vodio time da ne dođe do 
povećanja u odnosu na cijenu koju korisnici sada plaćaju. Kako bi i samačka i staračka domaćinstva
također zadržala istu cijenu Općina će preuzeti sufinanciranje njihovog dijela u iznosu od 18,08 
kuna po domaćinstvu, jer oni po novoj odluci neće moći ostvariti povoljniju cijenu samo zato što 
koriste manji volumen spremnika, kako je do sada bilo.
Nadalje, pojašnjava kako u predloženoj odluci kod odredbi o ugovornoj kazni u članku 21. u točki 
1.9 predlaže iznos od 1.000,00 kuna, pojasnivši kako je o istoj odluci raspravljao i nadležni odboru 
te je isti dao prijedlog da se predviđeni iznos od 300,00 kuna poveća na 1.000,00 kuna. 
Na raspravu se dalje javlja vijećnik Alen Babić koji je spomenuo problematiku koja se tiče 
komunalnih redara, odnosno da nemamo osobu koja bi mogla izreći kaznu i kontrolirati nepropisna 
ponašanja, od kojih je istaknuo i zagađivanje rijeke Karašice ispuštanjem otpadnih voda u istu.
Načelnik se slaže s iznesenim, odnosno da u našem ustroju nedostaje i komunalni i poljoprivredni 
redar, pogotovo sada u situaciji kada je gotovo 50 % stanovništva priključeno na kanalizaciju 
mišljenja je da se neke stvari više ne bi trebale događati i da nam sigurno nedostaje osoba koja to 
treba kontrolirati.
Na raspravu se dalje javlja vijećnik Samir Kovačević koji ima određene primjedbe na predloženu 
Odluku, odnosno opće uvjete. Spominje problematiku oko načina naplate na štetu korisnika, 
pojašnjavajući kako je bilo puno slučajeva gdje bi Eko-flor poslao jednu opomenu korisniku i nakon
toga odmah pokrenuo prisilnu naplatu, a bilo je slučajeva da ljudi uopće nisu bili obavješteni da su 
dužni.
Nadalje, vezano za odjavu usluge navedeno je da korisnik mora potvrditi da godinu dana isključenu 
struju, vodu i ostalo, te predlaže da se to izmjeni.
Na raspravu mu dalje odgovara načelnik koji pojašnjava da je i sam reagirao kada je koncesionar 
provodio prisilnu naplatu na prijašnji način, te kako je to sada regulirano i smatra da se ne treba 
ništa dodatno oko toga unositi, a što se tiče odjave korisnika pojašnjava kako to sada funkcionira na 
način da mi potvrdimo da korisnik više nije na našem području i bez ikakvog problema korisnici 
mogu odjaviti uslugu.
Budući da se više nitko nije javio za raspravu predsjednik poziva na glasanje, te konstatira kako se  
Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine 
Marijanci usvaja sa 7 glasova ZA i 2 glasa PROTIV.

Ad 9.
Pod točkom Vijećnička pitanja i razno za raspravu se javio vijećnik Nikola Pandurić koji je 
pozdravio sve nazočne i kao novi vijećnik u sastavu ovog vijeća iskazao želju za dobrom suradnjom
sa svima , neovisno o stranačkoj pripadnosti, te da svima jedini cilj bude pridonijeti što boljem 
napretku Općine. Nadalje, pohvaljuje projekt SE Črnkovci, te ga zanima u kojoj je fazi trenutno.
Na pitanje odgovara načelnik koji pojašnjava kako projekt Sunčane elektrane u Črnkovcima, 
neovisno što neće stvoriti radna mjesta ima jako puno dobrobiti, jer će velika površina u zoni dobiti 
svoju namjenu, a od iste će na godišnjoj razini Općina ostvariti prihod u iznosu do 500.000,00 kuna,
dijelom od komunalne naknade i dijelom od svakog proizvedenog kwh.
Nadalje, što se tiče faze u kojoj se nalazi projekt ukratko pojašnjava kako imamo građevinsku 
dozvolu za 4,5 MW, te da su u tijeku izmjene za još dodatnih 4 MW. S HEP-om je potpisan 
predugovor u kojem je postavljen rok do kraja 6. mjeseca, stoga vjeruje da će prodaja te nekretnine, 
odnosno čestice realizirati do tog datuma.
A plan je da se 2023. za Dan općine otvori sunčana elektrana.
Na raspravu se javlja vijećnik Josip Dukmenić kojeg zanima 
- Podatak u upisu djece u novootvoreni vrtić, te da li ima djece koja su ostala neupisana, a do sada 
su pohađala vrtić.
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- U svezi sustava odvodnje zanima ga da li će Općina po uzoru na druga mjesta gdje se sustavno 
radi na uvođenju odvodnje omogućiti da postoje mjesta za ispuštanje cisterni u sustav odvodnje  
kućanstvima koja nisu spojena ni na sustav vode ni odvodnje, a imaju septičke.
- Nadalje, što se čini po pitanju ispunjavanja obveze JLS prema zakonu o proračuna, odnosno 
uvođenje transparentnosti.
Na pitanja odgovara načelnik te vezano za uvođenje transparentnosti, govori kako je program već u 
ugovoren i da je sve spremno, odrađuju se još neke tehničke stvari, te vjeruje da će vrlo brzo sve 
biti u funkciji. Program je kupljen od tvrtke od koje imamo i programsko rješenje za računovodstvo,
te je to djelovalo kao najlogičnije rješenje.
Što se tiče upisa djece u vrtić upisano ih je 56, odnosno može se reći da su svi koji su se prijavili za 
vrijeme natječaja su upisani, te nema nitko da je ostao ispod crte.
Kasnije je bilo još upita, ali nakon natječaja, no oni će moći ostvariti pravo upisa u slijedećoj 
godini.
Upisane djece s područja Općine Marijanci ima ukupno 46, dok ih je izvan područja Općine ukupno
10.
Ističe kako ne zna podatak da li se netko nije upisao od dosadašnjih polaznika, ali vjeruje da nije s 
obzirom da je vrtić u Črnkovcima prije pohađalo dvanaestoro, a trenutno je u vrtić u Marijancima 
upisano šesnaestoro djece s područja Črnkovaca i Bočkinaca.
U svezi odvodnje govori kako bi se prema zakonu zapravo svi trebali spojiti na vodu, te je mišljenja
da treba težiti tome da se svi priključe na istu, uvidjeti kakav je problem tim ljudima i pronaći način 
da se to riješi.
Nakon uvođenje sustava odvodnje mišljenja je da nema potrebe za septičkim jamama i svjestan je 
da će određeno razdoblje biti potrebno za prilagodbu, te zasigurno neće nitko vršiti silu, ali treba se 
težiti tome da svi budu spojeni i na sustav vode i odvodnje.

Nadalje, na odgovorena pitanje vijećnik Josip Dukmenić komentira da mu je drago da je sve oko 
upisa tako ispalo, ali i dalje osuđuje način na koji se ponijelo prema roditeljima, odnosno da isti 
nisu upozoreni da upisuju djecu u vrtić u Črnkovcima do otvaranja novog vrtića u Marijancima, jer 
da je na vrijeme objašnjeno sve zasigurno ne bi došlo do svih onih svađa i nepotrebnih 
prepucavanja.
Nadalje, na raspravu se javlja vijećnica Ana Alšić koja također postavlja pitanje u svezi 
novootvorenog vrtića, te ju zanima kako je sve proteklo oko otvaranja novog vrtića, a i zatvaranja 
vrtića u Črnkovcima.
Na pitanje odgovara načelnik koji ističe kako je jako ponosan na taj projekt koji je jako dugo 
planiran i drago mu je da je napokon zaživio. Vrtić je službeno otvoren 14. veljače i s radom su 
krenule jaslice, te dvije mješovite vrtićke skupine formirane prema dobi djece. 
Vrtić je opremljen no i dalje u dogovoru s ravnateljicom se još uvijek kupuju i rješavaju određene 
stvari, kako zaista ništa ne bi nedostajalo.
Na raspravu se javlja dalje vijećnik Alen Babić kojeg zanima zašto je isključena struja u 
prostorijama bivšeg dječjeg vrtića u Črnkovcima, a budući da je dogovor da te prostorije sada na 
korištenje ima udruga mještana Črnkovaca, te postavlja pitanje vijećnicima HDZ-a zašto nisu 
podržali Proračun za 2022. godinu.
Načelnik mu ukratko pojašnjava kako je prvotni plan bio da tu prostoriju koristi udruga mještana, 
no međutim vrtić je podnio zahtjev za isključenjem i s obzirom da općina nije vlasnik tog objekt 
nije želio prebacivati da Općina bude korisnik, jer isto smatra nepotrebnim. 
Pojašnjava da u novom društvenom Črnkovci postoji dovoljno prostorija, te jednu od njih može 
udruga mještana dobiti na korištenje, smatrao je to kao prihvatljivije i puno bolje rješenje.
Na raspravu se javlja predsjednik Ivan Mesaroš koji komentira kako je nekorektno što načelnik nije 
obavijestio predsjednika udruge o tome.
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Na raspravu se dalje javlja vijećnik Kruno Belošević koji u ime vijećnika kluba HDZ-a  vijećniku 
Alenu Babiću odgovara na pitanje u svezi glasanja oko proračuna.
Naime isti mu odgovara kako svaki od vijećnika ima pravo glasati za, protiv ili biti suzdržan, 
osvrnuo se na predzadnju sjednicu te pojasnio kako je na istoj predsjednik pitao tko je za, te nije 
dalje pitao tko je protiv, a tko suzdržan, stoga moli da se to više ne komentira, jer se oni nisu ni 
dobili mogućnost izjasniti, jer tko zna možda bi bili suzdržani.
Nadalje, postavlja pitanje načelniku u svezi novog zakona o poljoprivrednom zemljištu, te kada se 
može očekivati natječaj.
Načelnik odgovara kako se prati to područje, te da ima informaciju kako bi zakon mogao stupiti na 
snagu u četvrtom, a najkasnije petom mjesecu, te nakon toga u roku od 3 mjeseca možemo 
pripremiti natječaj.
Na raspravu se dalje javlja vijećnik Samir Kovačević kojeg zanima zašto se još uvijek nije 
postavljena rampa u Črnkovcima na groblju kako bi pristup kontejnerima imali samo posjetitelji 
groblja, te ga zanima kada će doći do opremanja društvenog doma u Črnkovcima.
Načelnik, na prvo pitanje odgovara kako je svjestan da problem još uvijek nije riješen, ali nada se 
da će se i za to naći rješenje, da li osnivanjem komunalnog poduzeća kada će svo održavanje biti 
organiziranije ili na neki drugi način.
Što se tiče opremanja doma u Črnkovcima odgovara da je planirano za drugu polovinu ove godine.
Nadalje, na raspravu se javlja vijećnik Josip Dukmenić kojeg zanima zašto na ceremoniju otvaranja 
vrtića nije pozvan predsjednik vijeća, pojašnjavaju da na to gleda kao ne priznavanje rezultata 
izbora od strane načelnik, te da je pravo i dužnost predsjednika vijeća sudjelovati na takvom 
događaju.
Nadalje, zanima ga za što je firma agrodetika dobila 30.000,00 kuna iz proračuna za održavanje 
programa za koji neće biti potrebe, budući da će novi natječaj raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem ići preko Agencije.
Načelnik, vezano za agrodetiku odgovara kako je to godišnji ugovor i kako za njega postoji potreba 
i kako će Općina uz njihovu pomoć provesti natječaj.
Što se tiče poziva predsjednika pojašnjava kako ne mora odgovoriti na to pitanje i kako ne mora biti
pozvan, a uz to navodi kako nemaju niti jednako mišljenje u svezi tog projekta, te se predsjednik 
nije pokazao niti kao suradnik na tom projektu.
Na raspravu se javlja predsjednik Ivan Mesaroš koji odgovara načelniku da on nije protiv niti 
jednog projekta, bio je protiv zatvaranja vrtića u Črnkovcima, no nije bio protiv otvaranja novog 
vrtića u Marijancima.
Na raspravu se dalje javlja vijećnik Alen Babić koji komentira kako su osim predsjednika vijeća na 
svečanost otvorenja vrtića trebali biti pozvani i svi vijećnici i kako će ubuduće vijećnici sudjelovati 
u sastavljanju liste gosti za svečanu sjednicu, što do sada nisu imali prilike.
Nadalje, na raspravu se javlja vijećnik Kruno Belošević kojeg zanima u kojoj su fazi projekti 
parkiralište u Marijancima i cesta krak II u zoni u Črnkovcima.
Načelnik odgovara kako su radovi na parkiralištu bili prekinuti zbog zimskog perioda, no sada su 
nastavljeni, poznato mu je da je ostalo još asfaltiranje, te je plan da će do kraja trećeg mjeseca biti 
sve završeno. Važno je da će se  rokovi moći ispoštovati, te na vrijeme podnijeti zahtjev za plaćanje.
Nadalje, što se tiče kraka II, odnosno ceste u poduzetničkoj zoni, također se ušlo u zimski period pa 
su radovi zaustavljeni, no ovih dana su radovi počeli. Od ministarstva se tražilo produženje roka, te 
nam je isti odobren, stoga do kraja petog mjeseca možemo očekivati završetak radova.
Na raspravu se dalje javlja predsjednik Ivan Mesaroš kojeg zanima kada će se riješiti ograda između
parkirališta u Marijancima i susjednih stanara.
Načelnik odgovara kako ograda nije dio projekta, a nije planirana u proračunu, stoga je plan istu 
svakako planirati u proračunu za slijedeću godinu.
Na raspravu se dalje javlja vijećnik Samir Kovačević kojeg zanima projekt nadogradnje ribičkog 
doma u Črnkovcima.
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Načelnik mu odgovara da nije planiran u ovoj godini u proračunu.
Nadalje, predsjednik Ivan Mesaroš postavlja pitanje načelniku u ime udruga sa sjedištem u 
Črnkovcima zašto ne dolazi na njihove godišnje skupštine.
Načelnik odgovara kako je bio pozvan na dvije, te je bio spriječen i iz tog razloga nije prisustvovao.

Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik je zaključio 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine 
Marijanci u 20:35 sati.

Zapisnik sastavila: Ana Prevolšek

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

Kruno Belošević

Davor Jurkić
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