
    
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 024-08/22-01/1
URBROJ: 2158-27-01-22-2
U Marijancima, 27. travnja 2022. godine

ZAPISNIK

S 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci održane 27. travnja 2022. godine s početkom u
19:00 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 Valpovština – D. Pleša
Sjednica je započela s radom u 19:15 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 slijedeći dnevni red

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća (I. Mesaroš)
2. a.) Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Marijanci za 2021. 

godinu (D. Dorkić)
b.) Usvajanje izvješća o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od 
zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom i davanja na privremeno korištenje 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesija na području 
Općine Marijanci za 2021. godinu (D. Dorkić)
c.) Usvajanje izvješća o ostvarenju Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog
doprinosa za 2021. godinu (D. Dorkić)
d.) Usvajanje izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine 
Marijanci za 2021. godinu (D. Dorkić)
e.) Usvajanje izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu Općine 
Marijanci za 2021. godinu (D. Dorkić)
f.) Usvajanje izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, 
školstvu i visokoškolskom obrazovanju Općine Marijanci za 2021. godinu (D. Dorkić)
g.) Usvajanje izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u vatrogastvu Općine 
Marijanci za 2021. godinu (D. Dorkić)



h.) Usvajanje izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u Općini Marijanci za 2021. godinu (D. Dorkić)
i.) Usvajanje izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi i društvenim 
djelatnostima Općine Marijanci za 2021. godinu (D. Dorkić)
j.) Usvajanje izvješća o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture u Općini Marijanci za 2021. godinu (D. Dorkić)

3. a.) Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Marijanci za 2022. godinu i 
projekcija Proračuna za 2023. i 2024. godinu (D. Dorkić)
b.) Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u Općini Marijanci za 2022. godinu (D. Dorkić)
c.) Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u Općini Marijanci za 2022. godinu (D. Dorkić)
d.) Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine 
Marijanci za 2022. godinu (D. Dorkić)
e.) Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, 
školstvu i visokoškolskom obrazovanju u Općini Marijanci za 2022. godinu (D. Dorkić)

4. Donošenje Odluke o izvršavanju Izmjena i dopuna Proračuna Općine Marijanci za 
2022. godinu i projekcija Proračuna za 2023. i 2024. godinu (D. Dorkić)

5. Dnošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine 
Marijanci (I. Mesaroš)

6. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Marijanci (D. 
Dorkić)

7. Usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o radu načelnika Općine Marijanci za razdoblje 
01.07. - 31.12.2021. godine

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 8. sjednicu  usvaja sa 9 glasova ZA.

Ad. 1
Pod ovom točkom predsjednik otvara raspravu u svezi zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća 
Općine Marijanci, a budući da se nitko nije javio za raspravu, poziva vijećnike na glasanje, te 
konstatira kako se Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća –  usvaja sa 9 glasova ZA.

Ad. 2
Pod ovom točkom izvjestio je načelnik Darko Dorkić, koji pojašnjava da će sve točke od 2.a) do 2. 
j.) objašnjavati zajedno, dok će se o svakoj glasati pojedinačno.
Iznosi kako je Proračun za 2021. godinu izvršen na slijedeći način:
Račun prihoda – prihodi od poslovanja planirani su u iznosu od 12.491.920,00 kuna, ostvareni su u 
iznosu od 12.245.092,96 kn, odnosno 98,02%
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine - Planirani prihodi od prodaje dugotrajne imovine 
planirani su u iznosu 560.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu 551.550,00, odnosno 98,49 %.
- primici od financijske imovine i zaduživanja – ostvareno je zaduživanje beskamatnog zajma 
Ministarstva financija u iznosu od 241.955,10 kuna.
Račun rashoda – rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 6.157.750,00 kuna, a ostvareni su u 
iznosu od 5.793.256,08 kn, odnosno 94,08 %
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine – planirani rashodi za nabavku dugotrajne imovine 
iznosili su 5.285.000,00 kn, a ostvareni si u iznosu od 3.953.551,83 kn, odnosno 74,81%.
- izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planirani su u iznosu 2.609.170,00 kn, a ostvareni 
su u iznosu od 2.159.833,49 kn što u postocima iznosi 82,78%.
Ukupno rashodi za 2021. godinu planirani su u iznosu od 14.051.920,00 kuna, a ostvareni su u 
iznosu 11.906.641,40 kuna, odnosno 84,73 %.



Na kraju načelnik napominje kako je sve u granicama planiranog i kako nije bilo značajnijih 
odstupanja.
Predsjednik otvara raspravu, na koju se javlja vijećnik Samir Kovačević u svezi poništenja ugovora 
o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta za dvije čestice, te koji je razlog.
Načelnik mu odgovara da je razlog tome, ne poštivanje ugovornih obveza, odnosno ne plaćanje 
zakupnine.
Vijećnik postavlja pitanje načelniku zašto je rekao da nema potraživanja, ako potraživanja  postoje.
Načelnik mu pojašnjava kako je rekao da se taj dug što stoji, odnosi samo na ta dva subjekta koji su 
bili problematični od samog početka i koji su ušli u natječaj, a nisu nikada ni koristili zemljište ni 
plaćali zakupninu, te su njihovi predmeti predani državnom odvjetništvu koji vodi postupak: Kdaa 
je rekao da nemamo potraživanja za zakup mislio je na naše poljoprivrednike, odnosno zakupce koji
redovno koriste zemljište i podmiruju sve svoje obveze uredno.
Nadalje, predsjednik postavlja pitanje načelniku, odnosno traži pojašnjenje nastale velike razlike u 
svezi prihodovne strane izvršenja proračuna, odnosno prihoda od poreza koji je u 2020. godini 
ostvaren 4.449.777,44 kn, a u 2021. godini je ostvaren 1.310.922,63 kn.
Načelnik pojašnjava kako je razlika u knjiženju, odnosno kako došlo je do promjene zakona, te više 
se taj iznos od poravnanja nije mogao knjižiti kao u 2020. godini na stavku prihod od poreza, već se
u 2021. godini morao knjižiti na stavku 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna, što je 
promijenilo i druge stvari, budući da su to sada namjenska sredstva.
Na raspravu se javlja vijećnik Josip Dukmenić kojeg zanima da li Općina treba dobiti još povrata 
sredstava iz EU za posljednje dovršene projekte.
Načelnik mu odgovara da očekujemo još povrat od oko 1.300.000,00 kuna.
Nastavno na odgovor, vijećnik Josip Dukmenić komentira da je vijeće donijelo odluku o 
zaduživanju za 5.400.000,00 kn radi premošćivanja financijskog jaza koji je tada postojao, odnosno 
kako izvođači ne bi morali stati s radovima, te ga zanima zašto se po povratu novca ne namjerava 
vratiti cjelokupnih 5.400.000,00 kn kredita, već je za povrat predviđeno samo 4.500.000,00 kn. 
Nadalje, ističe kako je vidljivo da iz kredita nije financirano ono za što je bio namijenjen, 
spomenuvši projektiranje sunčane elektrane.
Načelnik što se tiče povrata odgovara da je tako određeno ugovorom o kreditu, a da tako i piše u 
odluci o zaduživanju, a što se tiče financiranja projektiranja sunčane elektrane da se nismo ponovno
zaduživali.
Vijećnik Josip Dukmenić dalje iznosi primjedbe na Izvješće o izvršenju programa u sportu, kulturi i 
društvenim djelatnostima i vatrogastvu komentirajući kako se iz istih ne vidi ništa osim iznosa 
koliko je planirano i ostvareno.
Mišljenja je da s obzirom da Općina sufinancira iz svog Proračuna udruge, da bi spomenuta izvješća
trebala biti detaljnija. Također, predlaže predsjedniku vijeća za slijedeću sjednicu točko pod kojom 
će se raspravljati o radu udruga.
Na raspravu se javlja dalje pročelnik koji pojašnjava kako je prije dva mjeseca dao izvještaj 
predsjedniku koliko je kojoj udruzi isplaćeno sredstava, te da tu nema nikakvih tajni.
Predsjednik komentira kako će se na sljedećoj sjednici pripremiti točka pod kojom će biti detaljniji 
izvještaj o utrošku proračunskih sredstava što se tiče udruga.
Budući da se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik zatvara istu te poziva na glasanje, te 
konstatira kako se:

a.) Godišnji izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Marijanci za 2021. godinu -  usvaja sa 8 
glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN.

b.) Izvješće o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje 
izravnom pogodbom i davanja na privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske i koncesija na području Općine Marijanci za 2021. godinu -  usvaja sa 8 
glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN.



c.) Izvješće o ostvarenju Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2021. 
godinu - usvaja sa 8 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN.

d.) Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Marijanci za 2021. 
godinu - usvaja sa 8 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN.

e.) Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu Općine Marijanci za 2021. godinu -  
usvaja sa  7 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽAN.

f.) Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i 
visokoškolskom obrazovanju Općine Marijanci za 2021. godinu -  usvaja sa 8 glasova ZA i 1 glas 
SUZDRŽAN.

g.) Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u vatrogastvu Općine Marijanci za 2021. godinu -
usvaja sa 8 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN.

h.) Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini 
Marijanci za 2021. godinu -  usvaja sa   8 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN.  

i.) Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi i društvenim djelatnostima Općine 
Marijanci za 2021. godinu -  usvaja sa   7 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽAN.  

j.) Izvješće o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini 
Marijanci za 2021. godinu -    usvaja sa a   8 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN.  

Ad. 3
Pod ovom točkom izvjestio je načelnik Darko Dorkić koji napominje kako je godina završena s 
viškom prihoda, te kako se ovim rebalansom najviše raspoređuje taj višak ostvaren u proteklom 
razdoblju. Nadalje, pojašnjava da se prihodovna strana sa sadašnjih 12.500.000,00 povećava, te 
sada iznosi 13.500.000,00 kuna, dok je na rashodovnoj strani iz planiranih 12.500.000,00 kuna 
planirano povećanje rashoda za 2.138.524,66 kuna, te sada novi plan za 2022. godinu iznosi 
14.638.524,66 kuna. Pojašnjava kako će se razlika od 1.138.524,66 kn financirati iz viška sredstava 
iz prethodnih godina. Načelnik je detaljno pojasnio svaku stavku sa prihodovne i rashodovne strane 
koja je predmet izmjena.
Predsjednik otvara raspravu, te postavlja pitanje u svezi prihodovne strane od 13.500.000,00 kn, te 
rashodovne strane od 14.638.524,66, te ga zanima da li se razlika odnosi na prebacivanje viška iz 
prethodnog razdoblja.
Načelnik dodatno pojašnjava da da, te da se u proračunu taj višak ne može iskazati pod plan 
prihoda, zato to sve tako izgleda.
Na raspravu se javlja Alen Babić koji se osvrnuo na predizborna obećanja za svako mjesto u općini 
i podsjetio što je sve obećano, te smatra kako bi ista trebali i načelnik i vijeće uzeti kao daljnju 
smjernicu za rad.
Budući da se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik zatvara istu, te poziva na glasanje i 
konstatira kako se

a.) Izmjene i dopune Proračuna Općine Marijanci za 2022. godinu i projekcija Proračuna za 2023. i 
2024. godinu -  usvajaju sa   8 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN.  

b.) Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini 
Marijanci za 2022. godinu - usvajaju sa   8 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN.  



c.) Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini 
Marijanci za 2022. godinu -  usvajaju sa   8 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN.  

d.) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Marijanci za 2022. godinu -
usvaja sa   8 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN.  

e.) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i visokoškolskom 
obrazovanju u Općini Marijanci za 2022. godinu -  usvajaju sa   8 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN.  

Ad. 4
Načelnik pod ovom točkom pojašnjava da ista proizlazi iz prethodno usvojene točke i kao takva je 
zadana.
Predsjednik otvara raspravu, a budući da se nitko nije javio poziva na glasanje, te konstatira kako se
Odluka o izvršavanju Izmjena i dopuna Proračuna Općine Marijanci za 2022. godinu i projekcija 
Proračuna za 2023. i 2024. godinu -  usvaja sa   8 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN.  

Ad. 5
Po ovom točkom izvjestio je predsjednik vijeća Ivan Mesaroš.
Pojasnio je kako Poslovnik Općinskog vijeća Općine Marijanci nije mijenjan od 2015. godine, te je 
mišljenja da je isti potrebno malo detaljnije razraditi i definirati pojedine stvari koje do sada nisu 
bile u važećem Poslovniku.
Nadalje, predsjednik je redom pročitao i pojasnio sve predložene izmjene i dodane članke 
Poslovnika.
U dijelu koji se odnosi na sazivanje sjednica elektroničkim putem, pročelnik je pojasnio kako 
smatra da je takav način brži, jednostavniji te je u korak s današnjim vremenom. Nadalje, pojasnio 
je kako bi za sve vijećnike bila nabavljena elektronička oprema, odnosno tableti koje bi vijećnici 
koristili za rad u vijeću i putem kojih bi zaprimali pozive za sjednicu i sve materijale u 
elektroničkom obliku.
Nadalje, u dijelu koji se odnosi na izmjene članka 69. Poslovnika klub HDZ-a Općinskog vijeća 
Općine Marijanci je podnio amandman kojim predlaže izmjenu stavka 1. članka 69. na način da 
glasi: „Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se putem amandmana u pisanom 
obliku uz obrazloženje, u pravilu najkasnije dan prije održavanja sjednice, a može se podnijeti i na 
sjednici sve do zaključenja rasprave”, te predlaže brisanje stavka 1. u članka 70. Poslovnika.
Na raspravu se javlja načelnik, koji pohvaljuje proceduru podnošenja i raspravljanja o prijedlogu 
izmjena Poslovnika, napomenuvši kako su se sastali odbori, te da su se u pravilu uspjeli usuglasiti 
oko svega osim oko jedne stvari. 
Napominje kako je podnio svoj prijedlog klubu vijećnika HDZ-a, te kako je s tim u vezi podnesen 
ovaj amandman. Isti tvrdi da i dalje ne vidi svrhu toga da se onemogući da se tijekom sjednice ne 
može podnijeti amandman, te želi od predsjednika objašnjenje. 
Predsjednik pojašnjava kako smatra da vijećnici dobiju materijale na vrijeme i da su upoznati što će 
biti na sjednici, te svatko ima dovoljno vremena da amandman sastavi kvalitetno i podnese na 
vrijeme najkasnije dan prije sjednice. Budući da je u članku 70. propisano da vijećnici iznimno 
mogu podnijeti amandman i u tijeku rasprave ako se većina vijećnika s tim složi smatra da nitko 
neće biti uskraćen za svoj prijedlog. 
Načelnik i dalje traži pojašnjenje zašto bi o podnošenju amandmana morala odlučivati većina 
prisutnih vijećnika, navodi i kako on s pozicije načelnika može podnositi amandmane skroz tijekom
rasprave, a dok je u ovom slučaju takvo pravo vijećniku uskraćeno, ukoliko se ne složi većina 
vijećnika. 
Predsjednik i dalje ustraje u predloženom i ne prihvaća predložene amandmane.
Načelnik i dalje smatra da takav prijedlog nema smisla, te predlaže vijeću da se usvoji amandman.
Budući da se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik daje na glasanje Amandman kluba 
vijećnika HDZ-a, te konstatira da se



Amandman na prijedlog općeg akta – Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog 
vijeća Općine Marijanci ne usvaja sa 4 glasa ZA i 5 glasova PROTIV.
Nadalje, predsjednik poziva na glasanje i konstatira da se
Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marijanci -  usvaja sa   5   
glasova ZA i 4 glasa SUZDRŽAN.

Ad. 6
Pod ovom točkom izvjestio je načelnik Darko Dorkić koji je pojasnio da općina ima važeću Odluku 
iz 2006. godine koju svakako treba uskladiti sa novim zakonima i osvrnuo se na članak 7. 
predložene odluke koji se odnosi na organizacijske oblike obavljanja komunalnih djelatnosti.
S tim u vezi spomenuo je kako je iznio prijedlog predsjedniku općinskog vijeća u svezi osnivanja 
vlastitog komunalnog poduzeća, no međutim do sada nije još odlučeno o tome, stoga će se i dalje 
većina komunalnih poslova obavljati  putem komunalnog pogona koji je dio Jedinstvenog upravnog
odjela, te je predviđeno obavljanje komunalnih djelatnosti i na temelju ugovora o koncesiji, te na 
temelju ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti.
Predsjednik otvara raspravu, a budući da se nitko nije javio poziva na glasanje, te konstatira kako se
Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Marijanci – usvaja sa   9 glasova ZA.  

Ad. 7
Pod ovom točkom načelnik je vijeću podnio izvještaj o svom radu za razdoblje od 01.07-
31.12.2021. godine, te istaknuo sve poslove i aktivnosti koje je obavljao u navedenom razdoblju, te 
izvjestio o stanju svih projekata koji su se provodili i koji su u planu.
Predsjednik otvara raspravu, a budući da se nitko nije javio, poziva na glasanje, te konstatira kako je
Polugodišnji izvještaj o radu načelnika Općine Marijanci za razdoblje 01.07. - 31.12.2021. godine - 
usvojen sa   8 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN.  

Ad. 8
Pod navedenom točkom predsjednik otvara raspravu na koju se javlja vijećnik Alen Babić koji 
iznosi inicijativu roditelja iz Čamagajevaca i Bočkinaca koji žele da se na dječjem igralištu postave 
golovi za nogomet, te da se postave stupovi i mreža za odbojku, smatra da to nije velika investicija i
da se to može lagano odraditi.
Načelnik odgovara da mu je poznato za golove za nogomet, te da je to već u planu, no da odbojku 
nitko nije spominjao. Slaže se da nije velika investicija, no treba se strpiti zbog financijskog priljeva
sredstava u proračun, no jedan dio će se zasigurno odraditi.
Dalje se javlja načelnik Darko Dorkić, te upoznaje sve vijećnike da je na web stranicama Općine 
postavljena aplikacija transparentnost proračuna, te su dostupne isplate iz proračuna. Pojašnjava 
kako će se ista ažurirati svakih 15 dana i pojasnio detaljnije kako ista funkcionira.
Nadalje, na raspravu se javlja predsjednik koji postavlja pitanje načelniku u svezi projekta igralište 
u Črnkovcima, što je zapravo investicija županije, te da li ima kakvih saznanja u kojoj je to fazi.
Načelnik odgovara kako nema novih informacija u svezi toga, pojašnjava kako je bio na sastanku sa
zamjenikom župana, te mu iznio tu problematiku, no do danas nije dobio još nikakav odgovor. 
Na raspravu se dalje javlja vijećnik Kruno Belošević koji postavlja pitanje u da li će ove godine biti 
javnih radova.
Načelnik odgovara kako je baš ovog trenutka otvoren natječaj, te kako je došlo do velikih promjena 
i da nam je odobreno financiranje samo za jednu osobu sa 100%-tnim financiranjem. Uz postrožene
kriterije koje je propisao zavod, istima udovoljava samo 6 osoba kod nas. S obzirom na odobreno 
sufinanciranje pojašnjava da će biti primljena jedna osoba na šest mjeseci.
Nadalje, na raspravu se javlja vijećnik Nikola Pandurić koji postavlja pitanje da li će  ići i dalje 
program Zaželi.



Načelnik odgovara, kako je II. faza projekta završena, te također i drugi sličan projekta koji je Lag 
Karašica provodio je također završen.
U ta dva programa bilo je uključeno ukupno 84 korisnika koji su sada trenutno ostali bez usluge. 
Što se tiče službenih informacija ističe kako ih još uvijek nema, ali neslužbeno se govori da će u 
drugoj polovini godine biti raspisani natječaji i da će projekt ići  dalje uz određene promjene, od 
kojih su to da bi se i muškarci mogli prijaviti, te produženje trajanja na 3 godine.
Dalje se na raspravu javlja vijećnica Ana Alšić koja postavlja pitanje u svezi korištenja vrtićkog 
dječjeg igrališta za ostale mještane.
Načelnik pojašnjava kako je to igralište ograđeno i kako je u sklopu dječjeg vrtića, te služi 
prvenstveno za djecu koja pohađaju vrtić, no s obzirom da je oko pitanja korištenja već bilo puno 
upita imao je ideju da se isto da na korištenje radnim danom od 17:00 h na dalje, te vikendom, ali uz
nazočnost roditelja djeci do 7 godina. 
S obzirom da bi igralište bilo zaključano, ideja je bila da se ključ nalazi u slastičarnici, te da ga 
isključivo mogu tražiti roditelji. Budući da se takva ideja nije svidjela ravnateljici, niti 
odgajateljicama u vrtiću, napominje kako nije želio inzistirati na tome, no napominje kako će i dalje
ustrajati u tome da nađe način da se igralište da na korištenje i drugoj djeci, ali naravno na način da 
se spriječi uništavanja istoga.
Na raspravu se dalje javlja vijećnik Alen Babić koji postavlja pitanje koliki je broj upisane djece u 
vrtić koja nisu s područja Općine Marijanci, te pojašnjava da postavlja to pitanje iz razloga što 
postoje djeca iz Črnkovaca koja nisu upisana u vrtić jer nema mjesta, a žele ići.
Načelnik mu odgovara da postoji vrijeme kada se djeca upisuju u vrtić, odnosno natječaj, te svi koji 
su se u roku javili su upisani. U trenutku kada je bio raspisan natječaj djeca koja nisu s područja 
općine su popunila slobodno mjesto i ima ih deset, te nema logike da ih se nakon 2 mjeseca izbaci 
jer se netko s područja općine kasnije sjetio. Napominje da sva djeca s područja općine koja se 
prijave u rokovima kada je raspisan natječaj imaju prednost, ali kada natječaj završi i popune se 
mjesta naknadno se mogu upisati samo ako ima mjesta.
Na raspravu se uključuje predsjednik koji postavlja pitanje da li bi se mogla stvoriti lista čekanje što
se tiče upisa djece, ta da se realizira projekt dječjeg vrtića u Črnkovcima.
Načelnik odgovara da nam to ostaje tek da vidimo, te da trenutno nije realno razmišljati o pravljenju
novog vrtića jer prema sadašnjem stanju imamo 10-15 mjesta slobodno. No sada idu upisi, pa ćemo 
vidjeti kakva će biti situacija.
Nadalje, predsjednik postavlja pitanje u svezi Poduzetničke zone u Črnkovcima, kada će se znati 
cijena zemljišta da se poduzetnici mogu javiti za izgradnju neke hale, odnosno pokretanju 
poduzetništva.
Načelnik odgovara kako mi već imamo odluku o poduzetničkoj zoni, koja se može staviti na dnevni
red i detaljnije razraditi da se nađe nekakav model, no napominje kako i sada nema zapreke da se 
netko javi jer mi imamo površinu od 15 ha u vlasništvu 1/1.
Budući da se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik je u 21:20 sati zaključio 8. sjednicu 
Općinskog vijeća Općine Marijanci.
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