
    
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 024-08/22-01/1
URBROJ: 2158-27-01-22-5
U Marijancima, 21. studenog 2022. godine

ZAPISNIK

Sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci održane 21. studenog 2022. godine s početkom
u 18:00 sati.
Od  vijećnika  su  prisutni:  Ana  Alšić,  Kruno  Belošević,  Josip  Dukmenić,  Davor  Jurkić,  Samir
Kovačević, Ivan Mesaroš, Ana Mužar Dubrović, Nikola Pandurić.
nisu prisutni: Alen Babić,
,ostali prisutni:  Darko Dorkić – načelnik Općine Marijanci, Ivan Pandurić- pročelnik JUO, Ana
Prevolšek – zapisničar.
Predstavnici medija: Hrvatski radio Valpovšitna – D. Pleša, novinarka Lidija Aničić, 
Sjednica je započela s radom u 18:05 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  Davora  Jurkića  za
ovjerovitelje zapisnika.
Isti prijedlog je usvojen sa 8 glasova ZA.

Predsjednik predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća (I. Mesaroš)
2. a.) Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Marijanci za 2022. godinu i 

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

3. Donošenje Odluke o izvršavanju II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Marijanci za 
2022. godinu i projekcija Proračuna za 2023. i 2024. godinu (D. Dorkić)
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4. Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova pregleda svinjskog mesa na trihinelu te 
financiranje troškova animalnog otpada 2022. godine (D. Dorkić)

5. Donošenje Odluke o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima, korisnicima 
socijalne pomoći i korisnicima naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz 
Domovinskog rata te korisnicima nacionalne naknade za starije osobe (D. Dorkić)

6. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Općine
Marijanci (D. Dorkić)

7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o Provedbi plana upravljanja imovinom u 
vlasništvu Općine Marijanci za razdoblje 1.1.-31.12.2021. godine (D. Dorkić)

8. Donošenje Programa zimskog održavanja lokalnih prometnica na području Općine 
Marijanci 2022. godine (D. Dorkić)

9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Odbora za proračun i 
financije (I. Mesaroš)

10. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Marijanci 
za razdoblje 2022. - 2025. godine (D. Dorkić)

11. Izvješća Dječjeg vrtića „Pinokio” Donji Miholjac:
a.) Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića „Pinokio” za
pedagošku godinu 2021./2022.
b.) Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „Pinokio” za pedagošku godinu 
2022./2023.
c.) Kurikulum Dječjeg vrtića „Pinokio” Donji Miholjac za razdoblje od 2022. do 2027. 
godine

12. 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 11. sjednicu - usvaja sa 8 glasova ZA.

Ad 1.
Predsjednik otvara raspravu u svezi Zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci, a
budući da se nitko nije javio poziva na glasanje, te konstatira da je 

Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća –  usvojen sa 8 glasova ZA.

Ad 2.
Pod ovom točkom izvjestio je načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić koje je detaljno pojasnio 
sve točke od 2.a) do 2.f), te na taj način pojasnio II. Izmjene i dopune proračuna Općine Marijanci 
za 2022. godinu te sve Programe koji se mijenjaju ovim predloženim izmjenama.
Pojasnio je kako se II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Marijanci za 2022. godine sastoje od 
RAČUN PRIHODA I RASHODA
OPIS Planirano za Povećanje/ Novi plan

2022. godinu smanjenje 2022. godina 

1. PRIHODI 
POSLOVANJA   9.240.000,00     -213.700,00   9.026.300,00
2. PRIHODI OD PRODAJE
NEFINANCIJSKE 
IMOVINE   2.860.000,00                 0,00   2.860.000,00
UKUPNO PRIHODI: 12.100.000,00     -213.700,00 11.886.300,00

1. RASHODI 
POSLOVANJA   6.071.700,00      276.000,00  6.347.700,00
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2. RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE 
IMOVINE 3.127.000,00     -869.700,00  2.257.300,00
UKUPNO RASHODI 9.198.700,00     -593.700,00              8.605.000,00
RAZLIKA +/- 2.901.300,00      380.000,00  3.281.300,00

RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

OPIS Planirano za Povećanje/ Novi plan
2022. godinu smanjenje  2022. godina

1. PRIMICI OD 
FINANCIJSKE IMOVINE 
I ZADUŽIVANJA 1.400.000,00  -400.000,00 1.000.000,00
2. IZDACI ZA 
FINANCIJSKU IMOVINU
 I OTPLATE ZAJMOVA 5.439.824,66     20.000,00  5.419.824,66
NETO FINANCIRANJE -4.039.824,66  -380.000,00 -4.419.824,66

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
1.  VIŠAK/MANJAK 
     PRIHODA   1.138.524,66

    Planirano za  Povećanje/ Novi plan
    2022. godinu  smanjenje 2022. godinu

1. UKUPNO
 PRIHODI
 I PRIMICI + 
VIŠAK   14.638.524,66 - 613.700,00 14.024.824,66
2. UKUPNO 
    RASHODI  14.638.524,66   -613.700,00 14.024.824,66

Nakon izlaganja Načelnika, Predsjednik otvara raspravu, a budući da se nitko nije javio, poziva na 
glasanje, te konstatira da su:

a.) II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Marijanci za 2022. godinu i projekcije Proračuna za 
2023. i 2024. godinu - usvojene sa 7 glasova ZA i 1 glas PROTIV.

b.) II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini 
Marijanci za 2022. godinu - usvojene sa 7 glasova ZA i 1 glas PROTIV.

c.) II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 
Općini Marijanci za 2022. godinu - usvojene sa 7 glasova ZA i 1 glas PROTIV.

d.) II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Marijanci za 2022. 
godinu - usvojene sa 7 glasova ZA i 1 glas PROTIV.

e.) II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i 
visokoškolskom obrazovanju u Općini Marijanci za 2022. godinu - usvojene sa 7 glasova ZA i 1 
glas PROTIV.

f.)  Izmjene i dopune Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2022. 
godinu - usvojene sa 7 glasova ZA i 1 glas PROTIV.
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Ad. 3
Budući da je načelnik pod prethodnom točkom izvjestio o ovoj točki, Predsjednik je odmah otvorio 
raspravu, a budući da se nitko nije javio poziva na glasanje, te konstatira da je

Odluka o izvršavanju II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Marijanci za 2022. godinu i 
projekcija Proračuna za 2023. i 2024. godinu – usvojena sa 7 glasova ZA i 1 glas PROTIV.

Ad. 4
Pod ovom točkom načelnik pojašnjava da se radi o Odluci koja je usvojena i u prethodnim 
godinama, a usvajanjem iste Općina Marijanci će od 01. studenog 2022. godine do 28. veljače 2023.
godine sufinancirati troškove pregleda svinjskog mesa na trihinelu u iznosu 50% cijene pregleda, te 
će snositi ukupni trošak odvoza animalnog otpada iz domaćinstva svim stanovnicima s područja 
Općine Marijanci. Po usvajanju ove Odluke sklopit će se ugovori s veterinarske stanicom Valpovo i 
Donji Miholjac o sufinanciranju pregleda uzoraka svinjskog mesa na trihinelu, te s veterinarskom 
stanicom Donji Miholjac ugovor o financiranju troškova odvoza animalnog otpada 2022. godine.
Predsjednik otvara raspravu, a budući da iste nije bilo, poziva na glasanje, te konstatira da je

Odluka o sufinanciranju troškova pregleda svinjskog mesa na trihinelu te financiranju troškova 
odvoza animalnog otpada 2022. godine -  usvojena sa 8 glasova ZA.

Ad. 5
Pod ovom točkom izvjestio je načelnik koji je napomenuo kako se radi o Odluci koja nije ništa 
mijenjana u odnosu na prethodne godine što se tiče kriterija i prava, a usvajanjem iste svi 
umirovljenici koji imaju mirovinu do 2.500,00 kuna, korisnici socijalne pomoći, korisnici naknade 
za nezaposlene hrvatske branitelje, te korisnici nacionalne naknade za starije osobe ostvarit će pravo
na isplatu božićnice u 2022. godini. Iznosi božićnice koji se isplaćuju su 250,00 kn, 200,00 kn, 
150,00 kn i 100,00 kn, a utvrđivat će se sukladno kategoriji kojoj osoba pripada, te visini mirovine.

Predsjednik otvara raspravu na koju se javlja vijećnik Samir Kovačević koji je istaknuo da 
će glasati protiv ove Odluke, no ne iz razloga što je protiv isplate božićnica, već iz razloga što je 
više puta predložio da se iznosi božićnice povećaju, no taj prijedlog nikada nije usvojen.
Budući da se više nitko nije javio za riječ, predsjednik poziva na glasanje, te konstatira kako je

Odluka o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima, korisnicima socijalne pomoći i 
korisnicima naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, te korisnicima 
nacionalne naknade za starije osobe - usvojena sa 7 glasova ZA i 1 glas PROTIV.

Ad. 6
Pod ovom točkom načelnik je predložio izmjenu, odnosno donošenje nove odluke o koeficijentima 
za obračun plaće službenika i namještenika kojom se mijenjaju koeficijenti za radno mjesto 
spremačice i koeficijent za radno mjesto komunalni namještenik na održavanju javnih površina.

Predsjednik otvara raspravo na koju se javlja vijećnik Samir Kovačević koji je 
prokomentirao da je sramota da se za povećanje plaća ima dovoljno novca, a za povećanje 
božićnice nema.
Budući da se više nitko nije javio za riječ, predsjednik poziva na glasanje, te konstatira kako je:

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Marijanci – usvojena 
sa 7 glasova ZA i 1 glas PROTIV.
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Ad. 7
Pod ovom točkom načelnik podnosi izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu 
Općine Marijanci za razdoblje od 01.01. - 31.12.2021. godine. Načelnik je iznio sve aktivnosti u 
svezi upravljanja imovinom u navedenom razdoblju.

Otvorena je rasprava, predsjednik Ivan Mesaroš postavlja pitanje u svezi prodanih 
nekretnina, zanima ga o kojim se to nekretninama točno radi. Načelnik mu odgovara da se čestica 
k.č.br 844, k.o. Črnkovci nalazi u Bostancima, dok se čestica k.č.br 1241/1 i 1242 k.o Marijanci 
nalaze u Marjanskim Ivanovcima.

Nadalje, načelnik se osvrnuo na nekretnine nad kojima stječemo vlasništvo po sili zakona 
„ošasna ostavina”, te istaknuo da nam to stvara određene probleme koje uspijevamo rješavati uz 
pomoć odvjetnika.
Budući da se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik je pozvao na glasanje, te konstatira da je

Odluka o usvajanju izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine 
Marijanci za razdoblje 01.01.-31.12.2021 – usvojena sa 7 glasova ZA i 1 glas PROTIV.

Ad. 8
Pod ovom točkom izvjestio je načelnik koji predlaže usvajanje Programa zimskog održavanja 
lokalnih prometnica na području Općine Marijanci, te poziva vijećnike da nadopune predloženi 
program ukoliko su uočili da određena cesta nije navedena, a trebala bi biti uključena u zimsko 
održavanje. Predsjednik otvara raspravu, a budući da iste nije bilo, poziva na glasanje, te konstatira 
da je 

Program zimskog održavanja lokalnih prometnica na području Općine Marijanci 2022. godine– 
usvojen sa 8 glasova ZA.

Ad. 9
Pod ovom točkom predsjednik Ivan Mesaroš pojašnjava kako je članica Odbora za proračun i 
financije Suzana Šefer podnijela ostavku na dužnost. Sukladno tome, klub vijećnika HDZ-a je dana 
19. listopada 2022. godine dostavio obavijest o zamjeni člana radnog tijela, te predložio imenovanje
Hrvoja Čvangića kao novog člana Odbora za financije i proračun.
Predsjednik otvara raspravu, a budući da iste nije bilo, poziva na glasanje, te konstatira kako se

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Odbora za proračun i financije - usvaja sa 8 
glasova ZA.

Ad. 10
Načelnik Darko Dorkić je pod ovom točkom pojasnio smjernice za organizaciju i razvoj sustava 
civilne zaštite Općine Marijanci za razdoblje 2022.-2025. godine, te naveo operativne snage sustava
civilne zaštite.
Nadalje, pojašnjava kako su sve zakonom propisane obveze i aktivnosti odrađene u svezi stožera 
civilne zaštite. Istaknuo je kako je stava, a i mnogi drugi načelnici da su sve te propisane obveze u 
manjim općinama pretjerane, te da se to moglo organizirati na neki drugi način s obzirom na 
kapacitet zaposlenih u općinama i financijske mogućnosti. Napomenuo je kako su operativne snage 
na koje se mi najviše oslanjamo operativne snage vatrogastva koje su jako dobro organizirane na 
našem području. Premda se nalazimo u zoni vrlo malog rizika od prirodnih nepogoda sve je 
ispoštovano sukladno zakonu, oformljena je postrojba, dio opreme je nabavljen, potrebo je odraditi 
vježbu, te kontinuirano pratiti i ažurirati postrojbu.
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Predsjednik otvara raspravu na koju se javlja vijećnik Samir Kovačević koji ističe kako je 
sustav CZ s razlogom decentraliziran, te da služi za zaštitu i spašavanje imovine i života pa se 
sukladno tome mora ulagati u njega i nije istina da nemamo potrebe za time.
Načelnik odgovara vijećniku Samiru kako on nije rekao da nemamo potrebe za sustavom civilne 
zaštite, već pod pretjeranim aktivnostima isključivo je mislio na administrativni dio koji se mora 
kontinuirano odrađivati, također ponavlja kako nismo u zoni visokog rizika od prirodnih nepogoda, 
te kako sve te manje posljedice nepogoda na našem području riješe vatrogasci.
Budući da se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik poziva na glasanje, te konstatira kako su

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Marijanci za razdoblje 2022. - 
2025. godine usvojene sa 7 glasova ZA i 1 glas PROTIV.

Ad. 11
Pod ovom točkom Predsjednik pojašnjava kako su tema ove točke Izvješća Dječjeg vrtića „Pinokio”
Donji Miholjac i to 
a.) Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića „Pinokio” za pedagošku 
godinu 2021./2022.
b.) Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „Pinokio” za pedagošku godinu 2022./2023.
c.) Kurikulum Dječjeg vrtića „Pinokio” Donji Miholjac za razdoblje od 2022. do 2027. godine
Budući da ravnateljica nema obvezu doći na sjednicu i izvještavati pod ovom točkom, Predsjednik 
je pojasnio da nije ista ni pozvana, no ukoliko ima nekih nejasnoća i pitanja može je se naknadno 
pozvati na jednu od slijedećih sjednica.
Predsjednik otvara raspravu na koju se javio Načelnik koji je izrazio zadovoljstvo radom i 
funkcioniranjem vrtića, ističući da problemi postoje, a oni su uglavnom u nedostatku stručnog 
osoblja. Naime, zbog nedostatka odgajatelja zapošljavaju se i učitelji kao zamjena, no iz tog razloga
se često raspisuju natječaji, te se može dogoditi da se djeci i po nekoliko puta promjeni 
odgajateljica, što je zapravo najveći problem toj djeci.
Budući da se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik zatvara istu, te se prelazi na slijedeću 
točku dnevnog reda.

Ad. 12
Vijećnička pitanja i razno

Predsjednik pod ovom točkom otvara raspravu na koju se javlja vijećnik Josip Dukmenić koji je 
izrazio nezadovoljstvo zato što je tvrtki Matakovo d.o.o onemogućeno spajanje na kanalizacijsku 
mrežu iz razloga što nije projektirana do te lokacije. Također, govori kako je u razgovoru s 
direktoricom Hidrobela d.o.o. dobio informaciju da postoji mogućnost da se spoji ako Općina 
Marijanci iskaže interes za to, te da se ista izjasnila kako ne postoji interes. Stoga je pozvao 
vijećnike da se razmotri to pitanje, te da donesu zaključak o tome da li Općina Marijanci ima ili 
nema interes za realizaciju tog projekta.
Načelnik je na izneseno odgovorio kako Matakovo d.o.o nije unutar građevinske zone i nije se iz 
tog razloga moglo isprojektirati do te lokacije. Kao rješenje tog problema je mogućnost da Općina 
Marijanci iskaže interes i izda projektni zadatak da se isprojektira do te čestice, ističe kako je 
vrijednost samog projektiranja 200.000,00 kuna, a vrijednost investicije 1.000.000,00 kn, no budući
da ni naselje Čamagajevci, Brezovica, Bočkinci te druga faza Črnkovci nisu isprojektirani smatra da
treba posložiti prioritete. 
Nastavno na navedeno, vijećnik Josip Dukmenić komentira da je nemoguće da je to točna 
vrijednost te investicije, te da Hrvatske vode sudjeluju u financiranju projekta 80:20.
Načelnik, odgovara kako prenosi riječi direktorice, te da s obzirom na potrebu firme Matakovo i 
ostala naselja, treba samo posložiti prioritete, također govori kako je interes Općine da se svi 
priključe na kanalizaciju.
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Nadalje, Predsjednik je predložio da se ta točka stavi na dnevni red slijedeće sjednice pa se o
tome može raspravljati i donijeti zaključak.

Na raspravu se javlja vijećnik Samir Kovačević koji je iznio svoj stav kako Općina 
Marijanci ima loše demografske mjere, te s obzirom na to predlaže da se u Proračun za 2023. 
godinu uvrsti 100% financiranje cijene dječjeg vrtića, smatra da nitko ne bi bio protiv te Odluke, te 
predlaže da se ista i na slijedećoj sjednici usvoji.

Nadalje, Predsjednik Ivan Mesaroš obavještava vijećnike da je nakon prometne nesreće u 
Črnkovcima podnesen pisani zahtjev Hrvatskim cestama radi traženja prometnog rješenja kako bi se
usporio promet na toj relaciji gdje se vrlo često događaju prometne nesreće.
Iako se nitko nije očitovao u svezi navedenog dopisa danas je uočeno kako su postavljene kamere 
za snimanje prometa i signalizacija, stoga je ipak uslijedilo rješenje tog problema za koje se nada 
kako će biti i učinkovito.
Budući da se više nitko nije javio za riječ, predsjednik je zaključio 11. sjednicu Općinskog vijeća 
Općine Marijanci u 20:03 h.

Zapisničar: Ana Prevolšek ______________

Ovjerovitelji zapisnika: Kruno Belošević Davor Jurkić

____________________                               _____________________

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