ZAPISNIK
Sa 21. sjednice općinskog vijeća Općine Marijanci održane 21. svibnja 2012. godine sa
početkom u 19.00 sati.
Prisutni vijećnici: Ksenija Savić-predsjednica vijeća, Tomislav Jelić, Miroslav Bočkinac,
Damir Mađarić, Danko Šargač, Dragan Čovčić, Željko Pandurić, Dragan Krleža, Marko Pandurić,
Ivana Lovak.
Odsutni vijećnici: Božidar Mihić, Franjo Sudar, Željko Kovačević.
Ostali prisutni na sjednici: Darko Dorkić-načelnik općine Marijanci, Tomislav Pandurićpročelnik JUO, Ivan Pandurić-zapisničar.
Ksenija Savić-predsjednica vijeća otvara 21. sjednicu općinskog vijeća Općine Marijanci,
pozdravlja sve vijećnike i ostale prisutne osobe, te predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice općinskog vijeća (K. Savić)
2. Donošenje godišnjeg obračuna proračuna za 2011. godinu (T. Pandurić)
3. Usvajanje planskog dokumenta "Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća" (D. Dorkić)
4. Usvajanje Izvješća o radu Hrvatskog crvenog križa – gradsko društvo Donji Miholjac
(I. Pandurić)
5. Usvajanje Izvješća o radu HGSS stanice Osijek u 2011. godini (I. Pandurić)
6. Usvajanje Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Općine
Marijanci u 2011. godini (D. Dorkić)
7. Izvješće načelnika o radu (D. Dorkić)
8. Razno
Dnevni red je usvojen jednoglasno te se prelazi na rad po dnevnom redu ove sjednice.
Ad 1.
Na zapisnik sa 20. sjednice općinskog vijeća nije bilo primjedaba te je ovakav zapisnik
usvojen jednoglasno.
Ad 2.
Pročelnik JUO Tomislav Pandurić zaočeo je svoje izlaganje navodeći kako je temeljem
Zakona o financiranju JLS, općinska uprava u obavezi izraditi godišnji obračun proračuna za
proteklu godinu te ga prezentirati vijeću općine na prihvaćanje. Upozorio je sve nazočne na jednu
tiskarsku grešku u materijalima za ovu točku te je ona istog trenutka i ispravljena. Pročelnik je prvo
iznio sljedeći obračun proračuna za 2011. godinu:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA:
− PRIHODI POSLOVANJA
2.283.260,00 KUNA
− PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
175.591,00 KUNA
− RASHODI POSLOVANJA
2.162.414,00 KUNA
− RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
813.290,00 KUNA
− RAZLIKA – MANJAK
516.853,00 KUNA

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
C. MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA

0,00 KUNA
835.366,00 KUNA

D. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
− PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
0,00 KUNA
− IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATA ZAJMOVA 60.000,00 KUNA
− NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
-60.000,00 KUNA
E. MANJAK PRIHODA PO GODIŠNJEM OBRAČUNU

1.412.219,00 KUNA

U posebnom dijelu proračuna pročelnik je iznio iskaz ostvarenih prihoda i rashoda po
vrstama.
Po ovoj točci za riječ se javio i načelnik općine Darko Dorkić koji je dodatno pojasnio zbog
čega je nastao ovaj manjak navodeći kako je on posljedica određenih kapitalnih investicija iz
proteklih razdoblja te slabijeg priljeva vlastitih financijskih sredstava u proteklim godinama kao i da
se on planira financirati ove ili eventualno početkom iduće godine realizacijom programa IPARD.
Osim toga istaknuo je veliki iznos koji Općina potražuje od svojih dužnika i to najvećim dijelom za
poljoprivredno zemljište i komunalnu naknadu te da se radi o iznosu gotovo jednakom visini
manjka.
Ad 3.
Darko Dorkić ukratko je pojasnio o kakvom se dokumentu radi te što on obuhvaća te
napomenuo da nema potrebe da detaljno iznosi sadržaj Procjene budući da su tekst dokumenta svi
vjećnici dobili na CD-ROM mediju u sklopu materijala sa pozivima na vijeće. Predložio je da se
ovakav dokumenat donese te je on i jednoglasno usvojen.
Ad 4.
Ivan Pandurić iznio je ovu točku obrazloživši da se radi o redovnom godišnjem izvješću
koje Udruga podnosi vijeću Općine Marijanci na suglasnost iz razloga što se udruga i njene
aktivnosti djelomično sufinanciraju iz proračuna općine.
Načelnik Darko Dorkić nadovezao se na ovu konstataciju sa mišljenjem kako bi i sve udruge
sa područja općine trebale podnositi ovakav godišnji izvještaj na suglasnost vijeću jer se i sve one
sufinanciraju iz općinskog proračuna.
Nakon kraćeg razmatranja Izvještaj o radu Društva u 2011. godini, financijski plan i plan
rada za 2012. godinu usvojen je jednoglasno.
Ad 5.
Slično kao i prethodnu točku Ivan Pandurić je pojasnio i ovaj Izvještaj napomenuvši kako je
HGSS temeljem Zakona obavezan svake godine podnositi ovakav izvještaj o radu jedinicama
lokalne samouprave sa kojima ima potpisan sporazum o sufinanciranju.
Načelnik Darko Dorkić nadovezao se u ovoj točci na upite vijećnika što Hrvatska gorska
služba spašavanja može učiniti za općinu koja nema niti najmanje brdo pojasnivši kako HGSS u
svojoj operativi ima također i ronioce te ostale eksperte koji u svako doba mogu pomoći u slučaju
nekakvog nesretnog događaja. Osim toga, temeljem sporazuma koji Općina Marijanci ima sa HGSS
uz sufinanciranje rada službe od svega 2.000,00 kuna godišnje HGSS je obvezna izvršiti sve
potrebne intervencije iz njenog obujma djelovanja bez naplate dodatnih troškova.
Ovaj izvještaj je također usvojen jednoglasnom odlukom vijeća.

Ad 6.
Darko Dorkić obrazložio je ovo izvješće te izrazio žaljenje što plan gospodarenja otpadom
na području Općine Marijanci baš i ne ispunjava u skladu s procjenama a razlog tome je manjak
vlastitih financijskih sredstava u proračunu općine. Ovo se poglavito odnosi na sanaciju divljih
odlagališta otpada koja su gorući problem općine. Ipak mišljenja je kako bi se već od iduće godine
trebalo poraditi na ovoj problematici te bar po jedno divlje odlagalište otpada sanirati svake godine.
Osim ovog problema, sve ostale aktivnosti iz plana gospodarenja otpadom teku bez zastoja i stanje
je na tom području zadovoljavajuće.
Ovakav izvještaj načelnika o realizaciju plana gospodarenja otpadom za 2011. godinu je
usvojen jednoglasnom odlukom od strane vijeća.
Ad 7.
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Načelnik Darko Dorkić iznio je sljedeći izvještaj o radu:
U sklopu programa IPARD odnosno projekta rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području
općine spomenuta je uspješno odrađena faza javne nabave za radove i usluge. Na natječaj se
javio po jedan ponuđač za radove i jedan za usluge te se nakon provedenog natječaja
utvrdila i cijena: radova – 318.968,86 eura, te usluga nadzora – 4.072,00 eura. Radovi bi
prema nekim najavama trebali početi ove jeseni i završiti se do kraja godine.
Javni radovi – općina je krenula sa novim ciklusom javnih radova u kojima je zaposleno 12
djelatnika i to: troje djelatnika na 3 mjeseca (nastavak od prošle godine) uz 100%
sufinanciranja HZZ-a, 5 djelatnika na 4 mjeseca uz 100% sufinanciranja HZZ-a te 5
djelatnika uz 85% sufinanciranja HZZ-a. Radovi traju do 15. kolovoza 2012. godine.
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – izrađen je plan prijema u
službu za 3 vježbenika a ovog trenutka primljeno je 2 osobe više stručne spreme koje će u
JUO raditi godinu dana i ujedno se pripremati za državni stručni ispit. Ovaj program
financiran je od strane HZZ-a. Osim toga jednu osobu uz dogovor sa Općinom
Magadenovac poslali smo tamo na osposobljavanje jer se radi o pravniku za kojeg u općini
nemamo mentora.
Sklopljen je Ugovor o poslovnoj suradnji sa firmom "Axiom" d.o.o. iz Čakovca za izradu
katastra groblja na području općine. Upravo u ovaj posao najviše će biti uključeni primljeni
vježbenici jer se, nakon izrade geodetskih snimki svih groblja, radi o terenskom prikupljanju
podataka o vlasnicima grobnih mjesta što predstavlja vrlo obiman posao.
EIB II – rekonstrukcija odnosno asfaltiranje cesta u naseljima općine, ovaj projekt je
zaključen odnosno radovi su završeni.
Javna rasvjeta – prijenos niskonaponske mreže naselja Marijanci u sklop koje će se
postavljati i nova javna rasvjeta je pri kraju, a počinje prijenos niskonaponske mreže u dijelu
naselja Črnkovci.
FASEP – projekt vodoopskrbe i odvodnje, u koji je uključena i Općina Marijanci je u fazi
utvrđivanja faznosti izvedbe projekta. Radi se o velikom projektu koji će se aplicirati prema
europskom predpristupnom programu pomoći IPA a obveza Općine Marijanci je
sufinanciranje 10% vrijednosti projekta kroz priljučke i cijenu potrošene vode. Treba
napomenuti da se cjelokupna izrada projektne dokumentacije za ovaj projekt financira iz
resora Hrvatskih voda.
Proglašena je elementarna nepogoda za voćarske kulture i vinogradarske kulture te šećernu
repu. Prijave se podnose u JUO do kraja mjeseca svibnja.
Plinska stanica "Sječe" prestaje sa crpljenjem plina i cijeli pogon se vraća u prvobitno
stanje. Općina Marijanci je u pregovorima sa INA-om da bi zadržala postojeću
infrastrukturu stanice za svoje namjene te se ovih dana očekuje njeno očitovanje kako bi se
moglo krenuti u daljnju proceduru.

Ad 8.
Pod ovom točkom javio se vijećnik Dragan Krleža koji je upitao za izradu projektne
dokumentacije za garaže za vatrogasna vozila. Načelnik Darko Dorkić pojasnio je kako se ovog
trenutka radi o planiranju uređenja čitavog užeg centra naselja Marijanci a vezano za izgradnju nove
osmogodišnje škole u naselju. Nakon što se urbanistički utvrdi izgled budućeg centra naselja,
pristupit će se projektiranju garaža.
Kako je Dragan Krleža bio zadovoljan dobivenim odgovorom, nije imao dodatnih pitanja
kao i nitko drugi od vijećnika pa se sjednica vijeća mogla zaključiti.
Sjednica je završila sa radom u 21:30 sat.

Zapisničar:
Ivan Pandurić

Predsjednica općinskog vijeća:
Ksenija Savić

