
    
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 024-08/22-01/1
URBROJ: 2158-27-01-22-7
U Marijancima, 14. prosinca 2022. godine

 ZAPISNIK

Sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci održane 14. prosinca 2022. godine s početkom u
18:00 sati.
Od vijećnika su 
prisutni:  Ana  Alšić,  Alen  Babić,  Kruno  Belošević,  Davor  Jurkić,  Ivan  Mesaroš,  Ana  Mužar
Dubrović, Nikola Pandurić.
nisu prisutni: Josip Dukmenić, Samir Kovačević.
,ostali prisutni:  Darko Dorkić – načelnik Općine Marijanci, Ivan Pandurić- pročelnik JUO, Ana
Prevolšek – zapisničar.
Predstavnici medija: Lidija Aničić, Snježana Fridč
Sjednica je započela s radom u 18:15 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.
Prije čitanja Dnevnog reda, predsjednik je pročitao obavijest o proširenju Kluba vijećnika HDZ-a.
Naime, temeljem sklopljenog Sporazuma o zajedničkoj programskoj suradnji u mandatu od 2021.
do 2025. godine Klub vijećnika HDZ-a Općinskog vijeća Općine Marijanci koji je do sada brojio 4
člana, proširuje se sa dva nova člana i sada se naziva Klub vijećnika HDZ-a i nezavisnih vijećnika
Ivana Mesaroša i Davora Jurkića, te sada broji 6 članova.
Nakon pročitane obavijesti predsjednik predlaže slijedeći dnevni red

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća (I. Mesaroš)
2. a.) Usvajanje Proračuna Općine Marijanci za 2023. godinu i projekcija Proračuna za 

2024. i 2025. godinu (D.Dorkić)
b.) Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Marijanci za 2023. godinu i 
projekcija Proračuna za 2024. i 2025. godinu (D. Dorkić)
c.)  Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, koncesije
i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području 
Općine Marijanci za 2023. godinu (D. Dorkić)
d.)  Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2023. 
godinu (D. Dorkić)
e.)  Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 
Općini Marijanci za 2023. godinu (D. Dorkić)



f.) Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 
Općini Marijanci za 2023. godinu (D. Dorkić)
g.) Donošenje Programa javnih potreba u kulturi i društvenim djelatnostima za 
Općinu Marijanci za 2023. godinu (D. Dorkić)
h.) Donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za Općinu Marijanci za 
2023. godinu (D. Dorkić)
i.) Donošenje Programa javnih potreba u sportu za Općinu Marijanci za 2023. godinu 
(D. Dorkić)
j.) Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2023. godinu (D. 
Dorkić)
k.) Donošenje Programa javnih potreba u vatrogastvu za 2023. godinu (D. Dorkić)

3. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Marijanci za 2022. 
godinu ( D. Dorkić)
4. Usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Marijanci u 2023. 
godini ( D. Dorkić)
5. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i
lista grupa birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Marijanci za 2023. godinu (D. 
Dorkić)
6. Usvajanje Godišnjeg plana davanja koncesija Općine Marijanci za 2023. godinu  (D. 
Dorkić)
7. Usvajanje Plana upravljanja imovinom Općine Marijanci za 2023. godinu (D. Dorkić)
8. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine 
Marijanci za 2023. godinu (D. Dorkić)
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 12. sjednicu  usvaja sa 7 glasova ZA.

Ad 1.

Predsjednik otvara raspravu u svezi Zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća, a budući da iste 
nije bilo, poziva na glasanje, te konstatira da je:

Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća –  usvojen sa 6 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN.

Ad 2.
Pod ovom točkom izvjestio je načelnik Darko Dorkić koji je pojasnio Proračun Općine Marijanci za
2023. godinu i sve Programe. Istaknuo je kako je ovaj proračun u iskazan u eurima i to je najveća 
novina. Nadalje, pojašnjava kako se Proračun Općine Marijanci za 2023. godinu i projekcije za 
2024. i 2025 godinu sastoji od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS Planirano za Projekcija Projekcija
2023. godinu 2024. godina 2025. godina 

1. PRIHODI 
POSLOVANJA 1.166.316,00  1.738.000,00  3.073.363,00

2. PRIHODI OD PRODAJE
NEFINANCIJSKE 



IMOVINE      18.204,00     599.000,00     113.637,00
 
UKUPNO PRIHODI:  1.184.520,00  2.337.000,00  3.187.000,00
1. RASHODI 
POSLOVANJA    965.691,00     922.239,00    924.982,00
2. RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE 
IMOVINE    386.609,00   1.762.661,00  2.562.118,00
UKUPNO RASHODI 1.352.300,00  2.684.900,00  3.487.100,00

RAZLIKA +/-  -167.780,00    -347.900,00    -300.100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA
OPIS Planirano za Projekcija Projekcija

2023. godinu 2024. godina 2025. godina 
1. PRIMICI OD 
FINANCIJSKE IMOVINE 
I ZADUŽIVANJA   265.480,00               500.000,00               380.000,00

2. IZDACI ZA 
FINANCIJSKU IMOVINU
 I OTPLATE ZAJMOVA     97.700,00   152.100,00     79.900,00

NETO FINANCIRANJE   167.780,00   347.900,00   300.100,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

1. VIŠAK/MANJAK 
PRIHODA               0,00               0,00              0,00

OPIS Planirano za Projekcija Projekcija
2023. godinu 2024. godina 2025. godina 

1. UKUPNO PRIHODI 
I PRIMICI + VIŠAK   1.450.000,00   2.837.000,00   3.567.000,00

2. UKUPNO RASHODI   1.450,000,00   2.837.000,00   3.567.000,00

VIŠAK/MANJAK                 0,00                 0,00     0,00

Nakon izlaganja Načelnika, Predsjednik otvara raspravu na koju se javlja vijećnik Alen Babić kojeg
zanima da li su dopune u materijalima koje su naknadno stigle na e-mail dane odboru na 
razmatranje. Načelnik mu odgovara kako se zapravo radi o ispravljanju gramatičkih pogrešaka (npr.
napisana pogrešna godina, ili valuta kuna) i kako se korekcijama uopće ne mijenja proračun kakav 
je predložen, stoga nije bilo potrebe da se sastaje Odbor za proračun i financije.
Nadalje, predsjednika Ivana Mesaroša zanima da li je realno u 2023. godini očekivati prihod od 
koncesije za sunčanu elektranu.
Načelnik odgovara kako ovim Proračunom to nije planirano, budući da nije realno da će se u ovoj 
godini ostvariti. Pojašnjava kako je HEP kupio zemljište od Općine Marijanci, proveo je javnu 
nabavu, te je u fazi ugovaranju, no kojim tempom će ići izgradnja i radovi ne znamo. Načelnik 
smatra da je taj prihod od proizvodnje struje i prihod od komunalne realno očekivati u 2024. godini.



Nadalje, napominje kako je realnije očekivati prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta i 
komunalnog doprinosa, te ukoliko dođe do njega nećemo se zadužiti.
Budući da se više nitko nije javio za raspravu Predsjednik zatvara istu, te poziva na glasanje i 
konstatira kako se

2. a.) Proračun Općine Marijanci za 2023. godinu i projekcija Proračuna za 2024. i 2025. godinu 
– usvojen sa 6 glasova ZA i 1 glas PROTIV.

b.) Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Marijanci za 2023. godinu i projekcija Proračuna za 
2024. i 2025. godinu– usvojena sa 6 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN.

c.) Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, koncesije i privremenog 
korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Marijanci za 2023. 
godinu – usvojen sa 6 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN.

d.) Program utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2023. godinu– usvojen sa 7 
glasova ZA.

e.) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Marijanci za 2023. 
godinu – usvojen sa 6 glasova ZA i 1 glas PROTIV.

f.) Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Marijanci za 2023. 
godinu – usvojen sa 6 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN.

g.) Program javnih potreba u kulturi i društvenim djelatnostima za Općinu Marijanci za 2023. 
godinu – usvojen sa 6 glasova ZA i 1 glas PROTIV.

h.) Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za Općinu Marijanci za 2023. godinu– usvojen sa 7 
glasova ZA.

i.) Program javnih potreba u sportu za Općinu Marijanci za 2023. godinu– usvojen sa 6 glasova 
ZA i 1 glas PROTIV.

j.) Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2023. godinu– usvojen sa 7 glasova ZA.

k.) Program javnih potreba u vatrogastvu za 2023. godinu– usvojen sa 7 glasova ZA.

Ad 3.
Pod ovom točkom izvjestio je načelnik Darko Dorkić koji je pojasnio izrađenu analizu stanja 
sustava civilne zaštite na području Općine Marijanci za 2022. godinu, te istaknuo stanje sustava po 
važnijim sastavnicama sustava civilne zaštite koji čine Stožer civilne zaštite, Civilna zaštita, 
Povjerenici civilne zaštite, Vatrogastvo, Službe i pravne osobe koje se bave civilnom zaštitom. 
Nadalje, pojašnjava kako su Dobrovoljna vatrogasna društva i Vatrogasna zajednica Općine 
Marijanci u potpunosti osposobljeni za zaštitu stanovništva i materijalnih dobara od požara, dok bi 
za ostale prirodne nedaće i katastrofe širih razmjera Općina Marijanci morala zatražiti pomoć viših 
instanci na županijskoj razini.
Predsjednik otvara raspravu, a budući da se nitko nije javio poziva na glasanje, te konstatira kako je



Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Marijanci za 2022. godinu– usvojena sa 
6 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN.

Ad 4.
Pod ovom točkom izvještava načelnik Darko Dorkić koji predlaže Plan razvoja sustava civilne 
zaštite na području Općine Marijanci u 2023. godini. Napominje kako je isti izrađen na temelju 
analize sustava civilne zaštite u 2022. godini, u području nadležnosti, te sukladno razmjeru 
opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa, a s ciljem povećanja stupnja 
sigurnosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, kao i ravnomjernog razvoja svih 
nositelja sustava civilne zaštite.
Predsjednik otvara raspravu, a budući da se nitko nije javio poziva na glasanje, te konstatira kako je

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Marijanci u 2023. godini– usvojen sa 6 
glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN.

Ad 5.
Pod ovom točkom načelnik Darko Dorkić sukladno odredbama Zakona o financiranju političkih 
aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma predlaže donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava 
za redovite financiranje političkih stranaka i lista grupa birača zastupljenih u općinskom vijeće 
Općine Marijanci za 2023. godinu.
Navedenom odlukom raspoređuju se sredstva na slijedeći način:
1. HDZ = 557,42 EUR
2. HNS = 132,72 eura
3. Lista grupa birača Josipa Dukmenića = 132,72 eura
4. Lista grupe birača Ivana Mesaroša = 411,43 eura
Predsjednik otvara raspravu, a budući da se nitko nije javio poziva na glasanje, te konstatira kako je

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i lista grupa birača
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Marijanci za 2023. godinu– usvojena sa 6 glasova ZA i 1 
glas SUZDRŽAN.

Ad 6.
Načelnik Darko Dorkić pod ovom točkom pojašnjava kako Općina Marijanci u 2023. godini planira
davanje Koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine 
Marijanci na rok od pet godina sukladno članku 33. Zakona o komunalnom gospodarstvu uz 
procijenjenu godišnju koncesijsku naknadu od 265,45 eura.
Predsjednik otvara raspravu, a budući da se nitko nije javio poziva na glasanje, te konstatira kako je

Godišnji plana davanja koncesija Općine Marijanci za 2023. godinu – usvojen sa 6 glasova ZA i 
1 glas SUZDRŽAN.

Ad 7.
Pod ovom točkom načelnik Darko Dorkić predlaže godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu
Općine Marijanci za 2023. godinu. Osvrnuo se na problem naslijeđene imovine i na problem 
državne imovine. Ističe kako se skroz poduzimaju određene radnje, ali pojedini postupci se ne 
rješavaju dovoljno brzo kako bismo mi željeli.



Predsjednik otvara raspravu, a budući da se nitko nije javio poziva na glasanje, te konstatira kako je

Plan upravljanja imovinom Općine Marijanci za 2023. godinu – usvojen sa 6 glasova ZA i 1 glas 
SUZDRŽAN.

Ad 8.
Pod ovom točkom načelnik Darko Dorkić predlaže donošenje provedbenog plana unapređenja 
zaštite od požara za područje Općine Marijanci za 2023. godinu.
U cilju unapređenja zaštite od požara potrebno je provesti organizacijske, tehničke i urbanističke 
mjere. U svakoj od navedenih mjera  naveden je izvršitelj zadatka.
Predsjednik otvara raspravu, a budući da se nitko nije javio poziva na glasanje, te konstatira kako je

Provedbeni plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Marijanci za 2023. godinu – 
usvojen sa 6 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN.

Ad 9.
Vijećnička pitanja i razno

Pod navedenom točkom javlja se vijećnik Alen Babić koji se osvrnuo na raspad kluba vijećnika 
HNS-a i liste nezavisnih vijećnika Ivana Mesaroša i liste nezavisnih vijećnika Josipa Dukemnića. 
Nastavno na navedeno, želi se ograditi od postupka vijećnika liste grupe birača Ivana Mesaroša i 
Davora Jurkića koji su potpisali Sporazum o zajedničkoj programskoj suradnji u mandatu od 2021. 
do 2025. godine s  Klubom vijećnika HDZ-a.

Budući da se više nitko nije javio za raspravu Predsjednik Ivan Mesaroš je zaključio 12. sjednicu 
Općinskog vijeća Općine Marijanci u 19:10 sati.

Zapisnik sastavila:
Ana Prevolšek

Ovjerovitelji zapisnika

Kruno Belošević

Davor Jurkić

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


