
    
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 024-08/22-01/1
URBROJ: 2158-27-01-22-3
U Marijancima, 13. lipnja 2022. godine

ZAPISNIK

Sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci održane 13. lipnja 2022. godine s početkom u
19:00 sati.
Od vijećnika su 
prisutni: Ana Alšić, Alen Babić, Kruno Belošević, Josip Dukmenić, Davor Jurkić, Ivan Mesaroš,
Nikola Pandurić.
nisu prisutni: Ana Mužar Dubrović, Samir Kovačević.
,ostali prisutni:  Darko Dorkić – načelnik Općine Marijanci, Ivan Pandurić- pročelnik JUO, Ana
Prevolšek – zapisničar.
Predstavnici medija: Radio Donji Miholjac – V. Perković, Hrvatski radio Valpovšitna – D. Pleša
Sjednica je započela s radom u 19:15 sati.

Predsjednik Ivan Mesaroš pozdravlja sve nazočne i konstatira da je sjednici prisutno 7 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 7 glasova ZA.

Predsjednik predlaže slijedeći dnevni red, te u odnosu na prvotno predloženi Dnevni red koji je
dostavljan  u  materijalima  predlaže  da  se  kao  6.  točka  uvrsti  donošenje  Odluke  o  imenovanju
Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Marijanci, te da se vijećnička pitanja i razno stave pod
7. točku. U svezi nadopune pojašnjava kako je Odluku o imenovanju Odbora za dodjelu javnih
priznanja  Općine Marijanci  nužno donijeti  kako bi  se  mogao odraditi  postupak u svezi  javnog
poziva za dodjelu javnih priznanja.

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća (I. Mesaroš)
2. Donošenje Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Mariijanci (D. 

Dorkić)
3. Donošenje Odluke o stavljanju van snaga Odluke o obračunu i naplati naknade za 

razvoj na području aglomeracije Općine Marijanci i Odluke o izmjeni i dopuni odluke 
o obračunu i naplati naknade za razvoj na području aglomeracije Općine Marijanci 
(D. Dorkić)

4. Donošenje Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj 
skrbi za Općinu Marijanci za 2022. godinu (D. Dorkić)

5. Izvješće o utrošenim sredstvima iz programa javnih potreba u sportu i programa 
javnih potreba u kulturi i društvenim djelatnostima (I. Pandurić)



6. Odluka o imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Marijanci 
7. 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 9. sjednicu  usvaja sa 7 glasova ZA.

Ad 1.
Predsjednik otvara raspravu u svezi Zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci, a 
budući da se nitko nije javio poziva na glasanje te konstatira da je 
Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća –  usvojen sa 7 glasova ZA.

Ad 2.
Pod ovom točkom izvještava načelnik Darko Dorkić koji napominje kako je ovo akt koji je nužno 
donijeti temeljem Zakona o sprečavanju sukoba interesa, te pojasnio kako odredbe Etičkog kodeksa 
obvezuju članove Općinskog vijeća, članove radnih tijela, ali i Općinskog načelnika.
Nadalje, na raspravu se uključuje pročelnik koji je detaljnije objasnio što ovaj akt sadrži i pojasnio 
kako su istim definirana i tijela za praćenje primjene etičkog kodeksa, a to su Etički odbor i Vijeće 
časti koje također imenuje Općinsko vijeće, te će isto biti predmet jedne od slijedećih sjednica.
Predsjednik otvara raspravu po navedenoj točki, a budući da se nitko nije javio, poziva na glasanje, 
te konstatira kako je 
Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Mariijanci – usvojen sa 7 glasova ZA.

Ad. 3
Pod ovom točkom izvještava načelnik Darko Dorkić koji pojašnjava kako se predlaže stavljanje 
izvan snage predmetnih odluka radi usklađenja sa zakonom.
Naime, Zakonom o vodnim uslugama utvrđeno da je odluku o naknadi za razvoj donosi Skupština 
društva isporučitelja vodne usluge, a to je u našem slučaju Skupština društva Hidrobela d.o.o.
Skupština društva Hidrobel d.o.o je 25.05.2022. godine donijela Odluku o naknadi za razvoj, te je 
nužno trenutno važeće Odluke o naknadi za razvoj koje je donijelo Općinsko vijeće Općine 
Marijanci staviti izvan snage.
Predsjednik otvara raspravu po navedenoj točki, na raspravu se javlja vijećnik Josip Dukmenić koji 
postavlja pitanje u svezi obavijesti o obvezi priključenja na odvodnju koju je Hidrobel d.o.o 
dostavio svakom kućanstvu, te ga zanima da li je moguće da Hidrobel nema evidenciju o tome tko 
je svoju obvezu priključenja na odvodnju ispunio.
Načelnik mu odgovara da je siguran da imaju evidenciju onih koji su se prijavili i priključili, ali 
pretpostavlja da im je to bio jednostavniji način iz razloga da ne šalju poimence svakome, nego su 
poslali svima uz opasku da se obavijest zanemari ukoliko je osoba ispunila svoju obvezu 
priključenja.
Budući da se više nitko nije javio za riječ, predsjednik poziva na glasanje, te konstatira kako je 
Odluka o stavljanju van snaga Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj na području 
aglomeracije Općine Marijanci i Odluke o izmjeni i dopuni odluke o obračunu i naplati naknade za 
razvoj na području aglomeracije Općine Marijanci – usvojena sa 7 glasova ZA.

Ad. 4

Pod navedenom točkom izvjestio je pročelnik Ivan Pandurić koji pojašnjava kako smo zaprimili 
dopis Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o uočenim 
nepravilnostima u Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi za Općinu Marijanci u 2022. godini.



Pojašnjava kako se svi usvojeni akti nakon sjednica šalju na nadzor zakonitosti nadležnim 
ministarstvima, te je sukladno tome ministarstvo uočilo određene nepravilnosti u spomenutom 
Programu. Stoga se sukladno danim uputama Ministarstva predlažu izmjene.
Predsjednik otvara raspravu po navedenoj točki, a budući da se nitko nije javio, poziva na glasanje, 
te konstatira kako je
Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za Općinu 
Marijanci za 2022. godinu - usvojena sa   7 glasova ZA.  

Ad. 5
Pod ovom točkom pročelnik Ivan Pandurić ukratko pojašnjava kako je na prošloj sjednici 
izvještavano o utrošenim sredstvima iz programa javnih potreba u sportu i programa javnih potreba 
u kulturi i društvenim djelatnostima u 2021. godini, te je bilo primjedbi da izvješće ne prikazuje 
koja udruga je koliko dobila i tome slično. Sukladno navedenom napominje kako je izradio izvješće
o isplaćenim sredstvima udrugama u 2021. godini iz kojeg je vidljivo koja je udruga koliko dobila 
iz kojeg programa i za koju svrhu. Nadalje, na zahtjev vijećnika Alena Babića, koji je ujedno i 
predsjednik Odbora za sport svima su dostavljena i financijska izvješća koje su udruge podnijele u 
2021. godini.
Predsjednik otvara raspravu, a na istu se javlja vijećnik Alen Babić koji govori da je kao 
predsjednik Odbora za sport pregledavao financijska izvješća udruge i ostalu dokumentaciju i 
zaključka je da udruge posluju ne transparentno, budući da pojedine udruge nisu dostavile izvješća.
Navodi kako bi svaka udruga morala imati knjigovodstveni servis, a da on to iz pregledane 
dokumentacije nije uspio iščitati da li je to zaista tako.
Također govori kako se raspitao, te da zakonski ne može ići plaćanje iz proračuna čak ni pića, te da 
i to mora biti ograničeno i stava je da 80 % proračuna završi u privatnim džepovima.
Nadalje, ističe kako ulaganje u sport ne mora biti na način da se pojedinoj udruzi da na raspolaganje
150.000,00 kuna, već može biti i za druga ulaganja, te iznosi ideju da se pokrene nogometni klub u 
Čamagajevcima.
Na raspravu se dalje javlja vijećnik Kruno Belošević koji postavlja pitanje vijećniku Alenu Babiću 
da li je on ikada vodio kakvu udrugu, te kako pokretanje nogometnog kluba u Čamagajevcima nema
nikakvog smisla jer da bi se pokrenuo klub treba minimalno 200.000,00 kuna, a nema ni smisla 
budući da nema tko igrat i nema interesa, na što mu je vijećnik Alen Babić odgovorio neka nema.
Nadalje, vijećnik Alen Babić tvrdi da djelovanje udruga i raspoređivanje sredstava nije u skladu sa 
zakonom, te ocijenio rad svih udruga katastrofalnim.
Na raspravu se javlja načelnik Darko Dorkić koji se osvrnuo na navode vijećnika Alena Babića i 
rekao kako većina iznesenog nije točna, te da izneseno prihvaća kao osobno mišljenje vijećnika, no 
to nije nikako stvarno stanje.
Načelnik pojašnjava kako sve udruge imaju knjigovodstvo, te vode poslovne knjige i sve je po tom 
pitanju u skladu sa zakonom. 
Napominje kako je danas drugačije vrijeme i da jednostavno puno mladih ne želi igrati nogomet bez
naknade i tu se ne može puno promijeniti , a ako je vijećniku Alenu Babić cilj da zatvorimo sve 
udruge onda neka to jasno kaže.
Načelnik govori da podržava rad i funkcioniranje udruga, te odgovorno tvrdi da ne odskaču od 
drugih udruga u okolici, a pogotovo ne u negativnom smislu ni sa radom ni sa aktivnošću.
Na raspravu se javlja Alen Babić  koji i dalje komentira rad udruga, posebice nogometnih klubova 
te govori kako po njemu se novac može dobiti primjerice za troškove sudaca, režije, kosilice i to 
svakih 5 godine, ne svake godine. Navodeći primjer kluba u Črnkovcima, istaknuvši kako je tamo 
Valjak dobio novac za kosilicu, a kupio polovnu kosilicu za 10.000,00 kn koja više ne radi.
Nadalje, spominje i kotlovnicu koja se napravila klubu, a koja je prevelikog kapaciteta, te sada klub 
ima po 15.000,00 kuna grijanje.
Nadalje, navodi i primjer u Bočkincima kako je na skupštini izabran predsjednik bez kvoruma. 
Dalje, predsjednik postavlja pitanje načelniku tko imenuje povjerenstvo za dodjelu sredstava 
udrugama, te tko je bio u povjerenstvu.



Načelnik mu odgovara da povjerenstvo imenuje načelnik, a odluka o imenovanju povjerenstva je 
sigurno javno objavljena.
Predsjednik traži da mu se dostavi odluka Ministarstva uprave koja striktno propisuje da načelnik 
imenuje to povjerenstvo, te Odluka kojom su imenovani članovi tog povjerenstva.
Nadalje, na raspravu se javlja vijećnik Josip Dukmenić govori da su prema zakonu o udrugama, 
udruge dužne davatelju sredstava podnositi izvješće. Također, napominje i izvješće Vatrogasne 
zajednice Općine Marijanci.
Načelnik odgovara kako Vatrogasna zajednica nije dio ovog programa, te zato nema njihovog 
izvješća.
Vijećnik Josip Dukmenić je mišljenja da podnošenje izvješća o radu udruga ne bi trebalo biti na 
poseban zahtjev vijećnika, nego da u skladu s propisanim to bude redovna točka svake godine.
Načelnik govori da se to može uvrstiti pod redovno da se o svim financijskim izvješćima o radu 
udruga koja zaprimi Jedinstveni upravni odjel obavijesti i vijeće.

Ad. 6
Pod ovom točkom pročelnik Ivan Pandurić pojašnjava kako sukladno članku 15. Odluke o javnim 
priznanjima Općine Marijanci Odluku o imenovanju odbora za dodjelu javnih priznanja Općine 
Marijanci donosi Općinsko vijeće. S obzirom da je dosadašnjem predsjedniku odbora prestao 
mandat, a jedan član se obavezno bira iz redova članova Općinskog vijeća prijedlog načelnika je da 
to bude predsjednik vijeća Ivan Mesaroš, dok bi drugi dosadašnji članovi Branko Belcar i Franjo 
Sudar ostali nepromijenjeni.
Načelnik napominje kako ovo povjerenstvo samo provodi postupak u svezi javnog poziva za 
dodjelu javnih priznanja, pregledavanje prijava, sastavljanje prijedloga, dok samu Odluku o dodjeli 
javnih priznanja donosi Općinsko vijeće.
Predsjednik otvara raspravu, a budući da se nitko nije javio, poziva na glasanje te konstatira da je
Odluka o imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Marijanci-  usvojena sa     7 
glasova ZA.

Ad. 7
Predsjednik otvara raspravu pod točkom Vijećnička pitanja i razno, na raspravu se javlja vijećnik 
Alen Babić koji govori kako je saznanje da je pristigla zamolba za jednokratnu pomoć majke 
bolesnog djeteta, koja je tražila pomoć za liječenje, odnosno terapije koje plaćaju za dijete, no 
međutim 3 tjedna je prošlo, a odgovor nije dobila.  Napominje i da je osobno razgovarao s tom 
gospođom, te da je ista uvrijeđena i razočarana, te da su joj postavljana neugodna pitanja u smislu 
što će s tim novcem. Ističe kako bi trebali biti socijalno osjetljiviji, te u takvim slučajevima pružiti 
pomoć. Također komentira ovaj slučaj u usporedbi s financiranjem udruga, navodeći kako Miroš 
može provlačit po Sesvetama kartice udruge, plaćat svoje sinove, vozačke, kerit se, a dolazimo 
ovdje do slučaja da teško bolesna djeca ne mogu ostvarit svoja prava
Nastavno na navedeno, apelira na načelnika da se ima više razumijevanja prema socijalnim 
skupinama.
Načelnik pojašnjava da je gospođu pozvao na razgovor iz razloga da se sve što prije riješi, a budući 
da je gospođa tražila sredstva za namjenu koju kasnije neće moći opravdati jer nema račun za isto.
Nadalje, govori kako se uvijek svima pomoglo, ali postoji procedura koja se mora poštovati jer ako 
se novac daje za određenu namjenu, utrošak tih sredstava se kasnije mora dokazati, također praksa 
je da se određena papirologija mora predati, to je stvarno minimum što mi tražimo i ne vidi problem
da se to ispoštuje, jer to nije nešto što druge institucije u takvim slučajevima ne bi tražile.
Na raspravu se javlja vijećnik Kruno Belošević koji postavlja pitanje vijećniku Alenu Babiću što je 
on učinio i pokrenuo da se toj osobi pomogne, navodeći primjer kako je DVD Čamagajevci 
organizirao humanitarne koncerte i prodaju kako bi se pomoglo jednoj obitelji, te zašto on nije 
pokrenuo neku inicijativu. Isti odgovara kako on je privatno, a da je s udrugama nemoguće, te 



govori kako je  podignuta spomen ploča poginulom Hrvatskom branitelju u Bočkincima, te kako 
nitko nikada nije zapalio ni svijeću.
Zaključno, Načelnik napominje kako mi još uvijek nemamo akt kojim bi se reguliralo to pitanje 
dodjele određenih pomoći, te predlaže vijeću da se i to u budućnosti riješi donošenjem pravilnika u 
kojem će se razraditi slučajevi tko i pod kojim uvjetima ima pravo na pomoć i postave jasni kriteriji 
za odobravanje pomoći. 
Budući da se više nitko nije javio za riječ, predsjednik je zaključio 9. sjednicu Općinskog vijeća 
Općine Marijanci u 20:10 h.

Zapisničar: Ana Prevolšek ______________

Ovjerovitelji zapisnika: Kruno Belošević Davor Jurkić

____________________                               _____________________

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


