
    
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 024-08/22-01/1
URBROJ: 2158-27-01-22-4
U Marijancima, 5. rujna 2022. godine

ZAPISNIK

Sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci održane 05. rujna 2022. godine s početkom u
19:00 sati.
Od  vijećnika  su  prisutni:  Ana  Alšić,  Alen  Babić,  Kruno  Belošević,  Josip  Dukmenić,  Samir
Kovačević, Ivan Mesaroš, Ana Mužar Dubrović, Nikola Pandurić.
nisu prisutni: Davor Jurkić,
,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,
novinarka Lidija Aničić, novinarka Glasa Slavonije – Snježana Fridl.
Sjednica je započela s radom u 19:15 sati.

Predsjednik Ivan Mesaroš pozdravlja sve nazočne i konstatira da je sjednici prisutno 8 od 9
vijećnika, te da postoji kvorum za donošenje odluka.

Predlaže  Anu  Prevolšek  za  zapisničarku,  te  Krunu  Beloševića  i  Josipa  Dukmenića  za
ovjerovitelje zapisnika.
Isti prijedlog je usvojen sa 8 glasova ZA.

Predsjednik predlaže slijedeći
Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća (I. Mesaroš)
2. Usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Marijanci za 2022. 

godinu (D. Dorkić)
3. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Marijanci za 2022. godinu (I. 

Mesaroš)
4. Donošenje Odluke o dopuni Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine 

Marijanci za 2022. godinu (D. Dorkić)
5. Donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u 

k.o. Črnkovci (D. Dorkić)
6. Izvješće načelnika o poduzetim mjerama Općine Marijanci u cilju očuvanja rijeke 

Karašice (I. Mesaroš)
7. Usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o radu načelnika Općine Marijanci za razdoblje 

01.01-30.06.2022. godine (D. Dorkić)
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 10. sjednicu  usvaja sa 8 glasova ZA.



Ad 1.
Predsjednik otvara raspravu u svezi Zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci, a 
budući da se nitko nije javio poziva na glasanje, te konstatira da je 
Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća –  usvojen sa 8 glasova ZA.

Ad 2.
Pod ovom točkom načelnik Darko Dorkić pojašnjava kako se polugodišnji obračun Proračuna 
Općine Marijanci za 2022. godinu sastoji od 

Računa prihoda odnosno -  Prihoda poslovanja koji su planirani u iznosu od 9.240.000,00 
kuna, a ostvareni su u iznosu od 3.487.936, 42 kuna ili u postotcima 37,75%, prihoda o prodaje 
nefinancijske imovine koji su planirani u iznosu od 2.860.000,00 kuna, te su ostvareni u iznosu od 
21.015,83 kn, odnosno 0,73 %, Načelnik pojašnjava kako je odstupanje od plana izraženo radi ne 
ostvarenja prihoda od prodaje građevinskog zemljišta čija je realizacija u tijeku. Nadalje, primici od
financijske imovine planirani su u iznosu od 1.400.000,00 kuna koji u ovom izvještajnom razdoblju 
nisu ostvareni.

Računa rashod, odnosno – Rashoda poslovanja koji su planirani u iznosu od 6.071.700,00, a 
ostvareni su iznosu od 2.846.320,00 kn, Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznosili su 
3.127.000,00, a ostvareni su u iznosu od 1.330.675,28 kn, dok su izdaci za otplatu zajmova iznosili 
5.439.824,66 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.330.675,28 kn. Realizacija ovih izdataka se očekuje u 
slijedećem polugodištu.
Ostvareni financijski rezultat u 2022. godini 
1. Višak prihoda poslovanja nad rashodima poslovanja ostvaren s 30.06.2022. godine iznosi 
641.615,65 kn
2. Manjak prihoda od nefinancijske imovine ostvaren je u 2022. godini u iznosu od 1.309.659,45 kn
3. Manjak prihoda od financijske imovine ostvaren 2022. godine iznosio je 533.133,71 kn
Za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine i manjka prihoda od financijske imovine 
korišten je višak prihoda poslovanja i višak prihoda ostvaren u 2021. godini i 1.138.524,66 kn, te je 
ostvaren manjak od 62.652,85 kn.
Predsjednik otvara raspravu, na koju se javlja vijećnik Samir Kovačević koji ističe da se u svezi 
ovog akta sastao Odbor za financije i proračun te je na sastanku donio Odluku da se ovaj izvještaj 
ne usvoji, jer načelnik u sat vremena koliko je trajao sastanak nije uspio objasniti odstupanja od 
planiranog proračuna za 50 %. Nadalje, govorio je o važnosti planiranja, te da po njemu odstupanja 
mogu biti do 5 % , a sve drugo nije prihvatljivo.
Nastavno na navedeno, na raspravu se javlja Načelnik koji pojašnjava da bi ovakvo izlaganje 
vijećnika Samira Kovačevića imalo smisla da se radi o godišnjem izvještaju, no s obzirom da se 
radi o izvještaju koji je za 6 mjeseci ništa od izrečenog nema smisla i pokazuje kako vijećnik Samir 
ne poznaje materiju.
Nadalje pojašnjava, kako mi ne usvajamo polugodišnje proračune, a u izvještaju za prvih šest 
mjeseci ne mogu bit ostvareni pojedini prihodi, primjerice ne može prihod od zakupa 
poljoprivrednog zemljišta biti ostvaren pola u prvih šest mjeseci, kada je njegovo dospijeće u drugoj
polovici godine kao i pojedini drugi prihodi. Nadalje, pojašnjava kako je na Odboru za proračun i 
financije bilo samo dva člana i da je o izvještaju bilo rasprave samo pet minuta, a ne sat vremena 
kako je vijećnik Samir Kovačević rekao. Zaključno, govori kako prijedlog da se ovaj izvještaj ne 
usvoji nema smisla, pojašnjavajući kako je sve u okviru planiranog, te da je rashodovna strana 
praćena da tu nije došlo do nekakvih odstupanja i poziva vijećnike da usvoje ovaj izvještaj.
Budući da se više nitko nije javio za raspravu, Predsjednik poziva na glasanje te konstatira da
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Marijanci za 2022. godinu  – nije usvojen sa 4 
glasa ZA i 4 glasa PROTIV.



Ad. 3
Pod ovom točkom izvjestio je predsjednik Ivan Mesaroš koji je pročitao i pojasnio prijedloge za 
dodjelu javnih priznanja u 2022. godini.
Zaključkom Odbora za dodjelu javnih priznanja predloženi su slijedeći kandidati
1. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se:

- Antunu Molnaru – za dugogodišnje humanitarno djelovanje,
- Đurđici Kudeljnjak – za dugogodišnji rad i dostignuća u razvoju predškolskog odgoja

              na području Općine Marijanci,
2. Nagrada Općine Marijanci dodjeljuje se:

- DVD Čamagajevci – za dostignuća i doprinos razvoju vatrogastva na području 
  Općine Marijanci,
- Obrtu UŽAR Marijanci – za dugogodišnji rad i doprinos razvoju tradicionalnih obrta
   na području Općine Marijanci,
- Slastičarskom obrtu SAFARI ŠABANI Marijanci – za dugogodišnji rad i doprinos
   razvoju obrta na području Općine Marijanci,

3. Zahvalnica Općine Marijanci:
- Gradu Donjem Miholjcu – za uspješnu suradnju pri organizaciji djelovanja predškolskog 
  odgoja na području Općine Marijanci.

Predsjednik otvara raspravu po navedenoj točki, a za riječ se javlja vijećnik Samir Kovačević kojeg 
zanima tko je podnio prijedloge za dodjelu javnih priznanja. Predsjednik mu odgovara kako je 
prijedlog za gosp. Antuna Molnara stigao od strane Crvenog križa, dok su ostali prijedlozi pristigli 
od načelnika, pojašnjava kako je Javni poziv bio javno objavljen, no međutim nije pristigla niti 
jedna prijava.
Budući da se više nitko nije javio za riječ, predsjednik poziva na glasanje, te konstatira kako je 
Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Marijanci za 2022. godinu – usvojena sa 8 glasova ZA.

Ad. 4
Po navedenom točkom izvjestio je načelnik Darko Dorkić, pojašnjavajući da se predloženom 
Odlukom dopunjuje Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Marijanci za 2022. godinu na 
način da se u poglavlju 5. Plan prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Marijanci dopuni tablica 
tako da se dodaje nekretnina 662/1, k.o. Čamagajevci, 1.525 m2, Livada.
Nadalje, načelnik pojašnjava kako se ta čestica nije nalazila u našem Planu, no međutim javila se 
osoba koja je zainteresirana za kupnju iste, budući da se nalazi u njegovom susjedstvu. S obzirom 
da postoji interes za kupovinu iste, a mi kao Općine nemamo neki poseban interes zadržati tu 
česticu jer je ista tako smještena da gotovo i nema vlastiti prilaz. S obzirom na navedeno predlaže 
vijeću da se usvoji ova Odluka kako bi se mogao raspisati natječaj i dovršiti procedura.
Predsjednik otvara raspravu po navedenoj točki, a budući da se nitko nije javio, poziva na glasanje, 
te konstatira kako je
Odluka o dopuni Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Marijanci za 2022 godinu - 
usvojena sa   8 glasova ZA.  

Ad. 5
Pod navedenom točko izvjestio je načelnik Darko Dorkić koji predlaže donošenje Odluke kojom bi 
se novoformirana katastarska čestica broj 855, k.o. Črnkovci proglasila kao nerazvrstana cesta – 
javno dobro u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Marijanci.
Također usvajanjem ove predložene Odluke provest će se postupak upisa nerazvrstane ceste u 
zemljišne knjige.
Naime, sukladno dostavljenom DKP-u načelnik pojašnjava razloge prijedloga ove Odluke ističući 
kako je čestica k.č.br 855 okružena česticom k.č.br 370/6 koja je u vlasništvu Republike Hrvatske, 
te česticom k.č.br. 369 koja je u privatnom vlasništvu, no vlasnik te čestice br. 369 gotovo nikada 
nije imao izlaz odnosno prilaz na javnu površinu sa svoje parcele, što bi se proglašenjem čestice 
k.č.br. 855 promijenilo.



To je problematika koja je već dugo poznata, no sada je došlo do problema prilikom izgradnje 
kanalizacije, stoga predlaže ovom vijeću usvajanje predložene odluke.
Predsjednik otvara raspravu na koju se javlja vijećnik Samir Kovačević kojeg zanima zašto bi 
čestica širine od 50 metara nazvala cestom, jer ako se će se dio te površine namijeniti za zelenu 
površinu, a dio za cestu neka se tako i nazove. Načelnik pojašnjava da cesta neće biti široka 50 
metara, niti će se ovog trenutka išta graditi, no u ovom postupku se to tako mora nazvati kako bi se 
mogao izvesti taj priključak za kanalizaciju.
Budući da se više nitko nije javio za riječ, predsjednik poziva na glasanje, te konstatira kako je
Odluka o proglašenju nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Črnkovci usvojena 
sa   6 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽAN.  

Ad. 6
Pod ovom točkom predsjednik Ivan Mesaroš pojašnjava kako je istu uvrstio na Dnevni red kako bi 
Načelnik podnio Izvješće o poduzetim mjerama Općine Marijanci u cilju očuvanja rijeke Karašice. 
Pojašnjava kako se radi o problemu zagađenja rijeke Karašice, koja ujedno i protiče kroz tri naselje 
na području općine Marijanci Črnkovce, Bočkince i krajnjim dijelom i Čamagajevce. Na osnovu 
brojnih pitanja mještana tijekom ljeta da se nešto hitno poduzme u svezi problema zagađenja, te 
pomora riba koji se ponovno dogodio, napominje kako je uputio e-mail načelniku kojim ga je 
zamolio za hitnu reakciju kako bi se problem zagađenja spriječio i zaustavio. Ističe kako nije dobio 
nikakav odgovor od strane načelnika, stoga je ovo pitanje stavljeno pod službenu točku, te moli 
načelnika da podnese izvješće.
Načelnik Darko Dorkić napominje kako ovo nije problematika, nadležnost i odgovornost načelnika 
i nema na osnovu čega davati nikakvo izvješće, ali bez obzira na to govori kako je upoznat sa svime
i ranije od primitka e-maila predsjednika vijeća. Napominje kako je oko tog problema kontaktirao 
voditelja Vodnogospodarske ispostave za mali sliv „Karašica- Vučica” g. Dražena Trcovića, te se 
interesirao o poduzetim mjerama i dobio odgovor da se sve radi prema propisanoj proceduri, te da 
su sve nadležne službe uključene. Sukladno tim informacijama, smatrao je da nema potrebe više za 
poduzimanjem bilo kakvih radnji s njegove strane. Nadalje, po završetku svih aktivnosti nadležnih 
službi dobio je službeno priopćenje koje je upućeno Ministarastvu unutarnjih poslova u kojem je 
pojašnjeno iz kojeg razloga je došlo do pomora ribe, te se temeljem istoga može zaključiti da se radi
o prirodnoj pojavi zbog visokih temperature, te da nije razlog vanjsko onečišćenje koje je pročitao 
vijeću.
Na raspravu se javlja predsjednik Ivan Mesaroš kojeg zanima da li je Općina Marijanci kao druge 
jedinice lokalne samouprave prošle godine podnijela tužbu protiv nepoznatog počinitelja.
Načelnik mu odgovara da nije, na što predsjednik postavlja pitanje zašto.
Načelnik govori predsjedniku kako je i on mogao kao predsjednik vijeća uputiti dopis Hrvatskim 
vodama i također poduzeti aktivnosti u svezi problematike oko rijeke Karašice.
Na raspravu se dalje javlja vijećnik Alen Babić koji napominje kako je on na ovu problematiku 
upozoravao posljednjih osam godina, te je uvjeren da je onečišćenje uzrokovano ljudskim faktorom.
Također mišljenja je da je rijeka potpuno uništena i smatra da bi bilo dobro da se Hrvatske vode 
očituju što namjeravaju poduzeti u svezi istoga.
Na raspravu se dalje javlja vijećnik Samir Kovačević koji komentira izvješće govoreći da trebamo 
vjerovat institucijama, ali možda bi trebali tražiti od upravitelja odnosno Hrvatskih voda očitovanje 
na koji se način može pomoći toj rijeci, da li treba napraviti ekološki elaborat da se utvrdi što se 
smije raditi, a što ne smije.
Budući da se više nitko nije javio za riječ, predsjednik je zatvorio raspravu te se prelazi na slijedeću 
točku Dnevnog reda.



Ad. 7
Pod navedenom točkom načelnik je podnio polugodišnji izvještaj o svom radu za razdoblje od 
01.01-30.06.2022. godine  u kojem je izvjestio o svim realiziranim, planiranim te projektima koji su
u tijeku, te o svim ostalim aktivnostima koje je obavljao u navedenom razdoblju.
Predsjednik otvara raspravu, na istu se javlja vijećnik Samir Kovačević, kojeg zanima da li vijeće 
može donijeti odluku da vrtić bude besplatan, odnosno u potpunosti sufinanciran od strane Općine.
Pročelnik mu odgovara da može, ako je je tako planirano u Proračunu.
Nadalje, postavlja pitanje u svezi javnog natječaja za opremanje doma u Črnkovcima, kada će se 
znati rezultati. Načelnik odgovara da ima informaciju da bi rezultati trebali biti uskoro kada se svi 
budu vratili s godišnjeg odmora.
Nadalje, vijećnik Samir Kovačević postavlja pitanje u svezi kanalizacije u Črnkovcima, te nastavka 
izgradnje drugog dijela. Načelnik pojašnjava da će do sada izgrađena mreža biti u funkciji, a za 
ostatak je spremna projektna dokumentacija, te će biti napravljena u drugoj fazi.
Na raspravu se javlja vijećnik Alen Babić, kojeg zanima koliko ljudi od otvorenja zaposlenu u 
dječjem vrtiću u Marijancima, te iznosi kritiku u svezi objavljivanja natječaja, odnosno smatra da bi
trebalo natječaje koje raspisuje DV Pinokio Donji Miholjac za radna mjesta na području Općine 
objaviti i na službenim stranicama Općine Marijanci kako bi što više ljudi s našeg područja vidjelo.
Načelnik odgovara kako u vrtiću u Marijancima rade dvije čistačice na pola radnog vremena, te 
sedam odgajateljica, pojašnjava kako je zaposleno ljudi onoliko koliko je trebalo, a sve sukladno 
natječaju za upis djece.
Načelnik pojašnjava kako je sada konačno da imamo upisano 55 djece, te da nije niti jedno dijete 
koje je sa područja općine Marijanci ostalo ne upisano.
Nadalje, vijećnika Alena Babića zanima koliko je djece koje nisu sa područja Općine, pojasnivši 
kako ga to zanima radi inicijative da vrtić bude besplatan u budućnosti.
Načelnik pojašnjava kako prema ovom izvješću koje on ima samo petero djece nisu sa područja 
Općine Marijanci.
Nadalje, na raspravu se javlja predsjednik Ivan Mesaroš koji govori načelniku da ima krive 
informacije, te da nije točno da su sva djeca s područja Općine primljena, budući da on zna primjer 
gdje dijete s područja općine primljeno. Također napominje da je to sve rezultat samovoljne odluke 
načelnika da zatvori vrtić u Črnkovcima bez podrške vijeća, te s obzirom da su sada pojedina djeca 
ostala bez mjesta u vrtiću vidi se koliko je taj potez bio pogrešan.
Nadalje, osvrnuo se na stavke iz izvješća” koordinaciju s izvođačima radova” i „stalna 
komunikacija s mještanima”, te u svezi istoga napomenuo kako je bilo konkretnih problema na 
terenu prilikom izvođenja radova na kanalizaciji pa se uvijek samo upućivalo na Hidrobel za 
rješenje bilo kakvih problema.

Nadalje, postavlja pitanje i u svezi Doma u Črnkovcima, pojašnjavajući kako isti već dvije 
godine nije opremljen i da je to žalosno, te da li Općina ima kakvo rješenje odnosno plan b ukoliko 
se ne odobri sada tih 400.000,00 kuna koje se očekuju od natječaja.

Nadalje, na raspravu se javlja vijećnik Josip Dukmenić koji govori kako mu je drago da vrtić
radi punim kapacitetom, ta da mu nije shvatljiv ovaj pojedinačni slučaj da dijete nije upisano u vrtić
i kakav je to slučaj da se nije mogao riješiti.

Na raspravu se javlja dalje, predsjednik Ivan Mesaroš koji govori kako će zatražiti od 
ravnateljice listu čekanja s obzirom da ima drugačije informacije od načelnika koji ima izvješće da 
su sva djeca s područja općine upisana. 

Načelnik pojašnjava kako je izvješće dobio od ravnateljice, te stvarno nije upoznat s nekim 
pojedinačnim slučajevima, napominje kako je čitavo vrijeme pratio upise i čak se išlo i preko 
propisanih standarda kako bi se za sve pronašlo rješenje, te mu nije jasno što se dogodilo, a isto tako
nitko mu se nije obratio za pomoć u rješenju problema.

Predsjednik je izvješće nazvao neadekvatnim ili lažnim jer je drugačije stanje na terenu. 
Na raspravu se dalje javlja i vijećnik Samir Kovačević koji se dotaknuo teme dječjeg vrtića 

u Črnkovcima, govoreći kako je bilo loša odluka što se zatvorio budući da su već prve godine 
pojedina djeca ostala bez mjesta u vrtiću.



Načelnik odgovara da to nije točno, te da je natječaj pokazao da je sasvim dovoljno mjesta u
vrtiću za broj djece koji je na našem području i da ovog trenutka nismo u mogućnosti razmišljati o 
novom vrtiću u Črnkovcima.
Budući da se više nitko nije javio za riječ, predsjednik poziva na glasanje, te konstatira kako 
Polugodišnji izvještaj o radu načelnika Općine Marijanci za razdoblje 01.01 – 30.06.2022. godine 
– usvojen sa 4 glasa ZA, 3 glasa PROTIV i 1 glas SUZDRŽAN.

Ad. 8
Vijećnička pitanja i razno
Na raspravu se javlja vijećnik Alen Babić koji postavlja pitanje u svezi izgradnje ceste Bočkinci -
Čamagajevci, napominje kako postoji građevinska dozvola za istu, te bi bilo šteta da ista propadne, 
a ista izgradnja te ceste bi puno značila za lokalno stanovništvo.
Sukladno tome apelira na načelnika da se taj projekt na neki način započne.
Načelnik, pojašnjava kako se bori da se ceste koje su na našem području izgrade i uvrste i za 
rekonstrukciju i za izgradnju, a županijske ceste su nadležnosti Osječko-baranjske županije, te je 
takvih cesta jako puno, a sredstava vrlo malo u odnosu na potrebe. Samo je na našem području, 
osim te spomenute ceste, još dvije županijske ceste koje treba izgraditi a to su Čamagajevci-
Šljivoševci i cesta Marijanci-Bocanjevci. Pojašnjava kako uvijek pokušava apelirati da se to uvrsti, 
no međutim do sada je to uvijek bilo neuspješno.
Na raspravu se javlja vijećnik Josip Dukmenić koji postavlja pitanje u kojoj je fazi postupak 
proglašenja elementarne nepogode, te ima zamjerku na održavanje lokalnih cesta, odnosno 
napominje kako cesta u Brezovici iza naselja nije održavana, te napominje koje još ceste nisu 
održavane i nasipane. Ističe kako bi se prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta trebao namijeniti
u održavanje istih, te je sramota kako sada izgledaju pojedine ceste.
Načelnik odgovara na pitanje u svezi proglašenja suše, pojašnjavajući kako smo odradili prvi dio i 
sazvali povjerenstvo te poslali procjenu u županiju, te je danas Župan donio rješenje kojim je 
proglašena suša. Nadalje, u svezi navoda za ceste komentira kako je svjestan koje su potrebe i da ne
možemo sve obuhvatiti, te da ima jako puno cesta još koje bi trebalo potarupirati i urediti. Smatra 
da bi trebalo sjesti s predsjednikom vijeća i dobro razmotriti ideju osnivanja komunalnog poduzeća 
i postaviti prioritete održavanja cesta kako bi se lakše te stvari rješavale i jednostavno taj posao i 
održavanje cesta podići na jedan viši nivo.
Na raspravu se javlja predsjednik vijeća koji podnosi načelnik zamolbu stanara ulice Braće Radića u
Črnkovcima koji traže postavljanje ležećih policajaca radi usporavanja prometa u toj ulici radi 
povećanja sigurnosti djece i ostalih, također napominje i za pješački prijelaz kod mlina u 
Črnkovcima koji se gotovo više i ne vidi, ta apelira da se ponovno označi.
Što se tiče tih problema načelnik napominje kako se možemo pismeno obratit županijskim cestama, 
ali ne možemo puno utjecati s obzirom da nije u našoj nadležnosti. Govori da je svjestan da problem
postoji i u drugim naseljima i ulicama, ali mi nažalost tu puno ne možemo napraviti, ne zna koliko 
bi bilo moguće postavljanje ležećeg policajca s obzirom da tim putem prolaze i gospodarska vozila, 
te s obzirom da nije u našoj nadležnosti nije tako lako pronaći rješenje. No svakako se slaže da 
problem postoji i da treba pronaći neko rješenje.
Budući da se više nitko nije javio za riječ, predsjednik je zaključio 10. sjednicu Općinskog vijeća 
Općine Marijanci u 20:43 h.

Zapisničar: Ana Prevolšek ______________

Ovjerovitelji zapisnika: Kruno Belošević Josip Dukmenić

____________________                               _____________________

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


