ZAPISNIK
Sa 4. sjednice općinskog vijeća Općine Marijanci održane 21. listopada 2013. godine sa početkom u
19.00 sati.
Prisutni vijećnici: Danko Šargač-zamjenik predsjedice vijeća, Miroslav Bočkinac, Franjo Sudar,
Željko Pandurić, Samir Kovačević, Antonio Majdenić, Josip Dukmenić, Vlado Perković, Alen
Babić.
Odsutni vijećnici: Marko Pandurić, Ksenija Savić.
Ostali prisutni na sjednici: Darko Dorkić-načelnik Općine Marijanci, Tomislav Jelić-zamjenik
načelnika Općine Marijanci, Tomislav Pandurić-pročelnik JUO, Ivan Pandurić-zapisničar.
U odsustvu predsjednice vijeća Ksenije Savić, sjednicu općinskog vijeća otvara njen
zamjenik Danko Šargač te pozdravlja sve vijećnike i ostale prisutne osobe te utvrđuje kvorum za
donošenje odluka.
Sjednica započinje sa radom u 19:00 sati.
Predsjedavajući Danko Šargač predlaže Ivana Pandurića za zapisničara te dva ovjerovitelja
zapisnika Josipa Dukmenića i Željka Pandurića.
Ovakvi prijedlozi prihvaćeni su jednoglasno.
Predsjedavajući predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice općinskog vijeća (D. Šargač)
Usvajanje zapisnika sa svečane sjednice općinskog vijeća (D. Šargač)
Polugodišnji izvještaj načelnika Općine Marijanci (D. Dorkić)
Izvještaj o polugodišnjem obračunu proračuna Općine Marijanci (T. Pandurić)
Donošenje Programa zimskog održavanja cesta (D. Dorkić)
Donošenje Odluke o sporazumnoj izmjeni granica između Općine Marijanci i Općine
Magadenovac (T. Pandurić)
7. Izvješća Povjerenstva za provedbu natječaja za zakup i prodaju nekretnina u
vlasništvu Općine Marijanci (J. Dukmenić)
8. Izvješće o ostvarenju plana i programa rada dječjeg vrtića „Pinokio“ za radnu godinu
2012./2013. te usvajanje plana i programa rada dječjeg vrtića za pedagošku godinu
2013./2014. (D. Dorkić)
9. Izvješće o provedbi Plana aktivnosti u provedbi mjera zaštite od požara u periodu
pojačane opasnosti od izbijanja požara u 2013. godini (I. Pandurić)
10. Razmatranje davanja na korištenje nekretnine – Lovački Dom u M. Ivanovcima,
k.č.br. 1248, Lovačkom društvu „Jelen“ Marijanci (D. Dorkić)
11. Vijećnička pitanja i razno
Ovakav Dnevni red usvojen je jednoglasno.
Ad 1.
Kako nije bilo primjedaba nazočnih na zapisnik sa 2. sjednice općinskog vijeća, isti je
usvojen jednoglasno.

Ad 2.
Alen Babić stavio je primjedbu na zapisnik jer se ispričao i najavio kako zbog privatnih
obveza nije u mogućnosti prisustvovati svečanoj sjednici a to nije navedeno u zapisnik sa iste.
Vlado Perković predložio je da se svi pozvani oni koji nisu nazočni na sjednici vijeća
navedu kao odsutni.
Primjedba vijećnika Alena Babića kao i prijedlog vijećnika Vlade Perkovića usvojeni su
jednoglasno.
Ad 3.
Načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić podnio je sljedeći izvještaj za razdoblje 01.01. –
30.06. 2013. godine:
„U prvih šest mjeseci ove godine u skladu sa svojim obvezama koje su definirane u Statutu Općine
Marijanci radim i provodim niz aktivnosti koje imaju za cilj osigurati nesmetan rad i napredak
Općine Marijanci i njenih stanovnika a za ovo izvješće izdvojio bih sljedeće:
• Upravlja prihodima i rashodima kao i raspoloživim sredstvima na računu proračuna Općine.
• Pripremao prijedloge općih akata i izvršavao donesene opće akte Općinskog vijeća.
• Radio na realizaciji projekta IPARD mjera 301.
• Zajedno sa JUO radio na pripremi projekta legalizacije objekata u vlasništvu Općine,
izabrao projektanta i geodetu sa kojima zajedno započinjemo realizaciju ovog projekta.
• Zajedno sa JUO radio na pripremi i organizaciji izbora projektanta, izabrao projektanta sa
kojim u suradnji sa DVD-om Marijanci osmišljavao i dalje nadgledao realizaciju izrade
projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju vatrogasnog spremišta Marijanci.
• Zajedno sa JUO radio na pripremi i organizaciji izbora projektanta za projektiranje novog
društvenog doma u Črnkovcima te zajedno sa odabranim projektantom osmišljavao idejno
rješenje koje smo prezentirali mještanima Črnkovaca.
• Zajedno sa komunalnim poduzećem Kombel d.o.o. radio na pripremi projektne i ostale
dokumentacije za EU FASEP projekt koji obuhvaća rješavanje pitanja kanalizacije na
području Općine Marijanci.
• U suradnji sa OŠ „Matija Gubec“ Magadenovac i projektantom sudjelujem u pripremi i
osmišljavanju pa i realizaciji projektiranja nove područne osmogodišnje škole i nastavnošportske dvorane u Marijancima.
• Osmišljavam i zajedno sa JUO i HZZ pripremam i provodim program javnih radova.
• Putem niza aktivnosti radim na ostvarenju našeg zahtjeva prema INI i AUDIO za
prijenosom vlasništva zemljišta i dijela infrastrukture bivše plinske stanice na Općinu
Marijanci.
• Provodim niz aktivnosti, razgovora sa poduzetnicima, pronalaženju poslovnih ideja koje bi
bilo moguće realizirati na području naše općine i vezanih uz pitanje poduzetničke zone kao i
stavljanjem u funkciju velikih površina neobrađenog i napuštenog poljoprivrednog
zemljišta.
• U suradnji s HEP-om radim na nastavku rješavanja pitanja rekonstrukcije niskonaponske
mreže i nove javne rasvjete.
• Javili smo se na dva natječaja MRRFEU sa po tri projekta.
• Prisustvujem i sudjelujem u radu na gotovo svim godišnjim skupštinama udruga.
• Prisustvujem i aktivno sudjelujem na sjednicama općinskog vijeća.
• Niz drugih svakodnevnih aktivnosti.
Nakon podnesenog izvještaja predsjedavajući Danko Šargač otvorio je raspravu po točkama
izvješća načelnika.
Samir Kovačević zamolio je pojašnjenje po pitanju rješavanja imovinsko – pravnih odnosa

nogometnog igrališta u Črnkovcima kao i stanova oko njega koji su još uvijek u državnom
vlasništvu.
- Načelnik mu odgovara kako još uvijek nije riješeno ovo pitanje iz razloga što bivši AUDIO
a današnja „Središnje državna agencija za upravljanje državnom imovinom“ ne funkcionira
onako kako se to od nje očekivalo. Naime u proteklih nekoliko godina poslano je niz
zahtjeva prema navedenoj instituciji za rješavanje različitih imovinsko-pravnih pitanja
međutim na niti jedan zahtjev još uvijek nije stigao nikakav odgovor niti objašnjenje.
- Isti vijećnik također je postavio pitanje prijenosa NN mreže u naselju Črnkovci, kao i nove
javne rasvjete u istom mjestu na što mu načelnik kako je ovaj projekt u tijeku te će u
dijelovima naselja u kojima se provodi biti završen ili do kraja ove godine ili početkom
iduće.
Osim toga vijećnik Kovačević postavlja još dva pitanja: stanje u Poduzetničko zoni Črnkovci,
dali postoji kakav interes za investiranje, te raspolaganje sa preostalim državnim zemljištem koje
još nije dano u zakup.
- Postoji jedan ozbiljan investitor koji je aplicirao svoj projekt prema fondovima EU a tiče se
ulaganja u izgradnju komunalne infrastrukture u zonu te otvaranja proizvodnog pogona.
- Kreće se u raspisivanje novog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta koji bi
obuhvatio ono zemljište koje još nije dano u zakup.
Josip Dukmenić postavio je pitanje dali su u postupku legalizacije obuhvaćeni svi objekti u
vlasništvu Općine Marijanci
- Načelnik mu odgovara kako se vodilo računa da niti jedan objekt u općinskom vlasništvu ne
bude izostavljan te smatra da su svi obuhvaćeni ovim postupkom.
Ovakav izvještaj načelnika prihvaćen je sa 6 glasova za, 1 protiv i 2 suzdržana.
Ad 4.
Pročelnik JUO Tomislav Pandurić podnio je sljedeći izvještaj:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA:
planirano kn
− PRIHODI POSLOVANJA
5.730.000,00
− PRIHODI OD PRODAJE
NEFINANCIJSKE IMOVINE
320.000,00
− RASHODI POSLOVANJA
3.108.600,00
− RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE
2.782.000,00
− RAZLIKA – MANJAK
- 159.400,00

ostvareno kn
1.444.094,11

%
25%

127.065,52
1.390.957,83

40%
44,75%

1.823.530,05
- 1.643.328,25

65,55%

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
C. MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
D. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
− PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
− IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATA ZAJMOVA
− NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
E. MANJAK PRIHODA PO GODIŠNJEM OBRAČUNU

1.800.000,00 kn
- 90.584,47 kn
1.000.000,00 kn
129.075,86 kn
870.924,14 kn
772.404,11 kn

Nakon provedene rasprave ovakav izvještaj pročelnika usvojen je sa 6 glasova za i 3
suzdržana.

Ad 5.
Načelnik Darko Dorkić obrazložio je ovu točku te zatražio prijedloge dopune Programa od
strane vijećnika, ukoliko je to potrebno.
Samir Kovačević predložio je da se u Program doda parkiralište ispred crkve Črnkovcima te
prolaz između ulice Braće radića i ulice Bostanci, kao i krak ceste do osnovne škole u Črnkovcima.
Ovako dopunjeni Program usvojen je jednoglasno.
Ad 6.
Točku je obrazložio Tomislav Pandurić napomenuvši kako je do izmjena granica došlo
uslijed katastarske izmjere k.o. Lacići.
Načelnik Dorkić je nadopunio izlaganje rekavši kako se za izmjenu granica u dijelovima
koji se odnose na poljoprivredno državno zemljište priliko izmjera našao konsenzus između svih
interesnih strana odnosno općine Marijanci i Magadenovac te grada Donjeg Miholjca dok se za
izmjenu granice u dijelu državnih šuma nikoga za mišljenje nije niti pitalo nego je sve napravljeno
na razini Državne geodetske uprave.
Ovakva Odluka donesena je jednoglasno.
Ad 7.
Josip Dukmenić iznio je kratki izvještaj o provedenim natječajima, odnosno da se za zakup
poslovnog prostora javila samo jedna osoba koja je udovoljila svim zahtjevima natječaja te se dao
prijedlog načelniku da sa istom sklopi ugovor o zakupu što je i učinjeno, te da se za prodaju
nekretnine nitko nije javio uslijed čega se načelniku dao prijedlog da za sada ne poduzima nikakve
radnje oko objavljivanja novog natječaja.
Darko Dorkić nadopunio je izvještaj spomenuvši dopis osobe na čiji se zahtjev išlo u
natječaj te je istim dopisom ponuđena i okvirna cijena za nekretninu koju je stranka spremna platiti,
međutim predložio je vijeću da se ne ide u novi natječaj jer je ponuđena cijena daleko ispod
procijenjene vrijednosti nekretnine.
Nakon kraće rasprave ovakav izvještaj usvojen je sa 5 glasova za, 3 protiv i 1 suzdržan.
Ad 8.
Načelnik Darko Dorkić obrazložio je izvješće napomenuvši kako se protekle godine dosta
uložilo u renoviranje oba dječja vrtića te da su uvjeti rada zadovoljavajući. Osim toga istaknuo je
kako još uvijek nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi između osnivača dječjeg vrtića „Pinokio“
odnosno grada Donjeg Miholjca i Općine Marijanci, u smislu što je zgrada dječjeg vrtića u
Marijancima u vlasništvu općine a općina nema nikakvo udjela kao osnivač dječjeg vrtića.
Ovakav izvještaj i plan rada usvojen je jednoglasno.
Ad 9.
Točku je, kao osoba koja je od strane vijeća općine izabrana u nadzorni odbor VZ Marijanci,
obrazložio Ivan Pandurić istaknuvši kako se radi o izvješću o provedenim aktivnostima koje je VZ
Marijanci temeljem Statuta i Zakona o vatrogastvu dužna predočiti općinskom vijeću odnosno
općini kao svome osnivaču.
Osim toga, nadodao se i pročelnik Tomislav Pandurić, podsjetivši kako je upravo

predstavničko tijelo donijelo mjere kojih se trebalo pridržavati u žetvenoj sezoni te je ovo izvješće
ustvari dokaz poštovanih mjera i atkivnosti.
Ovakav izvještaj usvojen je jednoglasno.
Ad 10.
Pod ovom točkom Darko Dorkić pojasnio je kako se radi o objektu koji je ove godine
renoviran te bi se na uporabu i održavanje povjerio Lovačko društvu „Jelen“ iz Marijanaca koje je i
do sada vodilo brigu o objektu.
Nakon kraće rasprave prijedlog načelnika Dorkića usvojen je sa 7 glasova za i 2 suzdržana.
Ad 11.
● Alen Babić postavlja pitanje dali se može parcelirati zemljišta iza društvenog doma u
Bočkincima za potkućnice ili neku drugu namjenu?
- Tomisla Pandurić odgovara mu kako je parcelacija za ovu potrebu napravljena te je objavljen i
natječaj na koji se nitko nije javio.
● Antonio Majednić postavlja pitanje u vezi novog zaduženja koje je spomenuto prilikom izvješća o
polugodišnjem obračunu proračun, po kojoj kamati i na koji rok su dobivena sredstva?
- Tomislav Pandurić napominje kako se ovdje radi o dozvoljenom minusu na poslovnom računu a
ne o klasičnom kreditu te da je minus zatvoren onog trena kad je novac vraćen iz IPARD programa.
● Vlado Perković: zašto dio javne rasvjete u Črnkovcima u ulici J. J. Strossmayera ne radi?
- Darko Dorkić odgovara na pitanje kako se u održavanje i popravak javne rasvjete ide po dojavi a
za ovaj kvar nitko se nije javio niti njemu niti u Jedinstveni upravni odjel.
● Samir Kovačević: kada će na novoizgrađenu cestu iz IPARD programa u Črnkovcima biti nasut
sitni kamen, te što je sa postavljanjem senzora za brzinu i pješačkih prijelaza u Črnkovcima?
- Darko Dorkić napominje kako će se sitni kamen ugraditi u cestu onda kada to bude planirano u
proračunu, do je u vezi drugog pitanja obavio razgovor za nadležnom policijskom postajom kako bi
se utvrdila povoljna mjesta za postavljanje senzora i pješačkih prijelaza te će ovih dana biti poslan i
dopis Hrvatskim cestama za zahtjevom za realizacijom ovih aktivnosti.
Načelnik Darko Dorkić je još pod točkom razno naveo što se sve nedavno realiziralo u
općini:
- Uspješno završen IPARD projekt
- Dva projektna prijedlog dobila odluku o sufinanciranju od strane MRRFEU
- Potpisan ugovor o sufinanciranju cijena prijevoza učenika srednjih škola
- Objavljen natječaj za jednokratnu pomoć učenicima i studencima
Kako se više nitko nije javio za riječ predsjedavajući Danko Šargač zaključio je sjednicu u sati.
21:20 sati
Zapisničar:
Ivan Pandurić
OVJEROVITELJI ZAPISNIKA:
1. Josip Dukmenić
2. Željko Pandurić

RAZRJEŠENJE DOSADAŠNJEG PREDSJEDNIKA I PODPREDSJEDNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MARIJANCI
I IZBOR NOVOG PREDSJEDNIKA I PODPREDSJEDNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Temeljem Izvješća Mandatne komisije, te temeljem članka 43. Statuta Općine Marijanci (Službenik
glasnik br. 01/13) odnosno članka 51. Poslovnika o radu općinskog vijeća Općine Marijanci
(Službeni glasnik br. 02/13 – pročišćeni tekst), ovim putem razrješuje se dosadašnja predsjednica
vijeća Ksenija Savić te njen zamjenik Danko Šargač sa dužnosti koju su obnašali.
Na temelju navedenih podzakonskih općih akata Općine Marijanci, te na temelju pisanog prijedloga
kluba vijećnika HDZ-HSS od 21. studenog 2013. godine za novog predsjednika općinskog vijeća
predlaže se Danko Šargač te za njegovog zamjenika Josip Dukmenić.
U Marijancima, 26.11.2013. godine
PRESJEDNIK KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE
MIROSLAV BOČKINAC

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARIJANCI
KRALJA ZVONIMIRA 2, 31555 MARIJANCI
TELEFON: 031/643-150 – NAČELNIK, 031/643-100 – PROČELNIK I
RAČUNOVODSTVO, 031/643-120 – VIŠI STRUČNI SURADNIK,
FAX: 031/643-334
ŽIRORAČUN: 2500009-1825700000
MB: 02722682, OIB: 10282419721

KLASA: 810-01/13-01/01
URBROJ: 2115/02-01-13-27
Marijanci, 26. studeni 2013.
Na temelju članka 28., stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine br. 174/07,
79/07, 38/09 i 127/10) te na temelju članka 32. Statuta Općine Marijanci (Službeni glasnik br.
01/13) općinsko vijeće Općine Marijanci na 5. sjednici održanoj dana 26. studenog 2013. donosi
sljedeću:

ANALIZU STANJA SUSTAVA
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
OPĆINE MARIJANCI ZA 2013. GODINU
UVOD
Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja
u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih
snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i
posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Jedinice lokalne i područne (regionalne samouprave, u okviru svojih prava i obveza
utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode mjere zaštite i
spašavanja u okviru svoje nadležnosti.
Članak 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10)
definirao je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje
jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i
spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj istoga na svom području, utvrđuju izvore i
način financiranja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom. Iz tog
razloga je u ovom trenutku potrebno donijeti analizu sustava zaštite i spašavanja u 2013. za Općinu
Marijanci.
Osnova za izradu analize stanja sustava zaštite i spašavanja i drugih dokumenata iz područja
zaštite i spašavanja je procjena ugroženosti od katastrofa i velikih nesreća, te je potrebno ukratko

navesti sve bitne ugroze kojima je podložno područje nadležnosti, osobito ako su u proteklom
razdoblju imale za posljedicu veće nesreće i katastrofe.
Općina Marijanci je izradila Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća.
12. PLANSKI DOKUMENTI
Temeljem odredbi članka 28. do članka 29. b. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine
br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), Općina Marijanci je izradila i usvojila sljedeće planske
dokumente:
− Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i
velikih nesreća na području Općine Marijanci,
− Procjena ugroženosti od požara Općine Marijanci,
− Plan zaštite od požara Općine Marijanci,
− Plan zaštite i spašavanja Općine Marijanci.
Glede navedenih dokumenata isti su izrađeni od firme "Zaštita ispekt" d.o.o. s poslovnicom
u Osijeku, Bjelolasička 18.
Osim navedenih dokumenata, temeljem novina u donošenju planova zaštite i spašavanja,
Općina Marijanci ove godine pokrenula je izradu planskog dokumenta „Plana civilne zaštite“.
Posao izrade ovog planskog dokumenta povjeren je firmi „Agencija za razvoj i kontrolu sigurnosti“
sa sjedištem u Tenji, Osječka 163.
− OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Sukladno odredbama članka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju, operativne snage zaštite i
spašavanja na području Općine Marijanci su:
− Stožer zaštite i spašavanja Općine Marijanci,
− Zapovjedništvo i postrojbe Vatrogasne zajednice Općine Marijanci i dobrovoljnih
vatrogasnih društava na području Općine Marijanci (Dobrovoljno vatrogasno društvo
Marijanci, Dobrovoljno vatrogasno društvo Črnkovci, Dobrovoljno vatrogasno društvo
Kunišinci, Dobrovoljno vatrogasno društvo Bočkinci, Dobrovoljno vatrogasno društvo
Čamagajevci),
− Postrojba civilne zaštite opće namjene,
− Službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave u
svojoj redovitoj djelatnosti (MUP, MORH, ministarstvo zdravstva, zaštite okoliša prometa i
veza),
− Službe i postrojbe pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj
djelatnosti (osobito HGSS Područna služba Osijek s kojom je sklopljen ugovor o suradnji na
području zaštite i spašavanja).
Prema dosadašnjim iskustvima, ljudstvo u vatrogasnim postrojbama je bilo dovoljno za
saniranje požara koji su se dogodili na ovom području, uglavnom tijekom ljetnog perioda. S
obzirom na dobru opremljenost dobrovoljnih vatrogasnih društava na području općine, smatramo da
je stanje spremnosti vatrogasnih snaga za slučaj nastanka požara i poplava vrlo zadovoljavajuće.
Naime, brojnost ljudi je dovoljna a obrazovanost se postiže redovitim i neprestanim obučavanjem
ljudi sukladno postojećim propisima, te su i ove godine vatrogasci išli na doškolovanje radi
dobivanja potrebnih potvrda, zakonski potrebnih za stručni kadar u Vatrogasnoj zajednici.
S obzirom na da najvažniji članovi operativnih snaga žive na području Općine Marijanci, a
ujedno se radi o stručnom kadru koji je školovan i sposoban izvršiti akcije, to znatno pridonosi
uvjerenju o mogućnostima samostalnog i kvalitetnog izvršenja akcija zaštite i spašavanja manjeg
razmjera u slučaju potrebe.

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovite
djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Općine Marijanci. Službe
i pravne osobe koje imaju zadaću u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u vlasništvu jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave, imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i
spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja. Posebnu ulogu i aktivnosti
prilikom angažiranja na poslovima zaštite i spašavanja na području Općine Marijanci imaju:
− Dom zdravlja Donji Miholjac s područnim ambulantama opće prakse u Marijancima i
Črnkovcima,
− Zubarska ordinacija u sklopu Doma zdravlja Donji Miholjac koja povremeno radi u naselju
Marijanci,
− Hitna medicinska pomoć,
− Zavod za javno zdravstvo,
− Hrvatske šume,
− Veterinarske stanice,
− Komunalno poduzeće "Kombel" d.o.o. Belišće,
− Dobrovoljna vatrogasna društva na području Općine Marijanci,
− Vatrogasna zajednica Općine Marijanci,
− Hrvatska gorska služba spašavanja Područna služba Osijek,
− Trgovačka društva i obrti za održavanje cesta,
− HEP,
− Hrvatske vode Donji Miholjac,
− Hrvatski Crveni križ Podružnica Donji Miholjac,
− Centar za socijalnu skrb Donji Miholjac,
− Matakovo d.o.o.
− Salaš d.o.o.
− Marijančanka d.o.o.
− Tersa d.o.o.
3. MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U PROSTORNOM PLANIRANJU
Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju
moguću mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanja sa stanovišta prostornog
planiranja, uređenja, organizacije, razvoja i izgradnje prostora te je neophodno i mjere zaštite i
spašavanja postaviti integralno, u svim vrstama učešća u prostornom planiranju.
Kod analiziranja zaštite u prostornom planiranju potrebno je dati ocjenu mogućnosti
provedbe mjere sklanjanja stanovništva kao i planiranje mjere zaštite i spašavanja u prostornom
planiranju sukladno odredbama čl. 71., 73., 74., 75., 76., 77. i 349. Zakona o prostornom uređenju i
gradnji (Narodne novine br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članku 30. do 43. Pravilnika o mjerama
zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora
(Narodne novine br. 29/83, 36/85 i 42/86), te se u pogledu analize zaštite u prostornom planiranju
navodi kako su protekle godine izrađene i donesene Izmjene i dopune prostornog plana uređenja
Općine Marijanci.
U pogledu Urbanističkog plana uređenja i Detaljnog plana uređenja, njihova izrada je
planirana, a tek će se izradom svih ovih dokumenata, kao i boljim financijskim uvjetima, moći u
potpunosti ostvariti ciljevi zaštite u prostornom planiranju, kao i u potpunosti ostvariti uvjeti za
sklanjanje ljudi, materijalnih, kulturnih i drugih dobara.
4. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Na području Općine Marijanci zaštita i spašavanje se financira u najvećem dijelu putem

Dobrovoljnih vatrogasnih društava sa područja Općine Marijanci i Vatrogasne zajednice Općine
Marijanci za čije potrebe se izdvaja više od 5% sredstava Proračuna Općine Marijanci za tekuću
godinu. U sljedećoj proračunskoj godini potrebno je osigurati sredstva za opremanje jedinica za
zaštitu i spašavanje te opremanje jedinica civilne zaštite kao i za nabavu sitnog inventara, uredske
opreme i nabavu goriva za rad vozila Vatrogasne zajednice i dobrovoljnih vatrogasnih društava na
području općine.
5. ZAKLJUČNE OCJENE
Dobrovoljna vatrogasna društva i Vatrogasna zajednica Općine Marijanci su u potpunosti
osposobljeni za zaštitu stanovništva i materijalnih dobara od požara, te bi se u slučaju istih moglo
adekvatno, brzo i efikasno reagirati, dok za ostale prirodne nedaće i katastrofe širih razmjera Općina
Marijanci ne bi imala adekvatno rješenje za zaštitu i spašavanje, a treba naglasiti da je Općina
Marijanci osnovala postrojbu civilne zaštite opće namjene, te će iste biti u narednom razdoblju i
obučene.
Glede segmenta zaštite od požara treba još naglasiti da su osigurane sve potrebne obuke
službenih osoba za zaštitu od požara, te je postupak omogućavanja stanovništva s upoznavanjem od
opasnosti od požara završen. Naime, Plan upoznavanja stanovništva sa zaštitom od požara za
Općinu Marijanci je donesen, a tako i Program upoznavanja stanovništva sa zaštitom od požara.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARIJANCI
KRALJA ZVONIMIRA 2, 31555 MARIJANCI
TELEFON: 031/643-150 – NAČELNIK, 031/643-100 – PROČELNIK I
RAČUNOVODSTVO, 031/643-120 – VIŠI STRUČNI SURADNIK,
FAX: 031/643-334
ŽIRORAČUN: 2500009-1825700000
MB: 02722682, OIB: 10282419721

KLASA: 810-01/13-01/01
URBROJ: 2115/02-01-13-28
Marijanci, 26. studeni 2013.
Na temelju članka 28., stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine br. 174/07,
79/07, 38/09 i 127/10) te na temelju članka 32. Statuta Općine Marijanci (Službeni glasnik br.
01/13) općinsko vijeće Općine Marijanci na 5. sjednici vijeća održanoj dana 26. studenog 2013.
donosi sljedeće:

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU
I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE
I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
OPĆINE MARIJANCI
U 2014. GODINI
1. UVOD
Na temelju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja u 2013. godini, u području
nadležnosti, te sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa,
s ciljem povećanja stupnja sigurnosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, kao i
ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja, donose se smjernice za
organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje Općine Marijanci u 2014. godini.
Smjernice s odnose na sljedeće:
2. PLANSKI DOKUMENTI
Kako je Općina Marijanci u 2013. godini dala pravnoj osobi na izradu planski dokument
Plan civilne zaštite Općine Marijanci, u tom segmentu je zadovoljena i preostala zakonska obveza
prema Zakon o zaštiti i spašavanju u pogledu obveze općine da izradi i donese određene planske
dokumente.

3. CIVILNA ZAŠTITA (stožeri zaštite i spašavanja, zapovjedništva i postrojbe civilne zaštite)
Temeljem odredbi Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine br. 174/04, 79/07, 38/09 i
127/10) i Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (Narodne
novine br. 40/08 i 44/08) na području Općine Marijanci osnovan je Stožer zaštite i spašavanja. Kako
je Stožer osnovan još za vrijeme prošlog sastava općinskog vijeća, u tijeku nove proračunske
godine trebalo bi izabrati novi Stožer zaštite i spašavanja kako bi isti, u slučaju potrebe, mogao
izvršavati svoju funkciju.
Sukladno članku 20. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja (Narodne novine br. 40/08 i 44/08), te Pravilnika o ustroju, popuni i opremanju
postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (Narodne novine br. 111/07), Općina Marijanci
je imenovala Zapovjedništvo i postrojbu civilne zaštite opće namjene koja predstavlja operativne
snage.
Postrojbe civilne zaštite trebalo bi, u narednom razdoblju, osposobiti sukladno Pravilniku o
obuci, osposobljavanju i ispitima za pripadnike civilne zaštite (Narodne novine br 197/03), te
poduzeti odgovarajuće korake za omogućavanje opremanja postrojbi civilne zaštite sukladno
Pravilniku o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje
(Narodne novine br. 111/07), utvrđivanjem postojeće opreme, utvrđivanjem potrebne opreme i
nadopunom potrebne opreme. Na taj način bi se omogućio daljnji razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području naše općine, te povećala sigurnost stanovnika, materijalnih i kulturnih dobara na
području općine.
Ujedno je potrebno planirati financijska sredstva za opremanje, osposobljavanje, a prema
potrebi i aktiviranje navedenih snaga.
Osim navedenog valja naglasiti da je potrebno poduzeti radnje u svrhu izdavanja iskaznica
za članove postrojbe civilne zaštite, kako se to nije uspjelo u prethodnom razdoblju.
Glede opreme za rad za postrojbe zaštite i spašavanja i postrojbe civilne zaštite, koristit će se
oprema kojom raspolaže Općina Marijanci, te oprema kojom raspolažu pravne osobe na području
Općine Marijanci koje posjeduju strojeve za zimsku službu i druge potrebne strojeve, a pristupit će
se i kontinuiranom pribavljanju potrebne opreme i strojeva sukladno financijskim mogućnostima
Općine Marijanci.
4. VATROGASTVO (vatrogasna zapovjedništva i postrojbe)
Za dobrovoljna vatrogasna društva na području Općine Marijanci te Vatrogasnu zajednicu
Općine Marijanci potrebno je osigurati financiranje vježbe, sustava organizacije i djelovanja
(dežurstava, dislokacija i sl.) te nabavu dodatne vatrogasne opreme, s ciljem jačanja spremnosti za
djelovanje u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja na području Općine Marijanci u narednoj
godini.
Potrebna zakonska obuka za pripadnike vatrogastva je izvršena i u prethodnoj godini, te
ukoliko se pojavi potreba za daljnjim obukama, treba izvršiti i daljnje obuke.
Nakon što Vlada Republike Hrvatske donese Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za 2014. godinu, treba organizirati sustav
vatrogastva na području Općine sukladno tom planu i izvršiti radnje te donijeti akte sukladno tom
planu. Sukladno Provedbenom planu unapređenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske
županije za 2014. godinu, Općina treba donijeti svoj Godišnji provedbeni plan unapređenja
zaštite od požara.
5. SKLONIŠTA
U Proračunu Općine Marijanci za 2014. godinu potrebno je planirati financijska sredstva, te
poduzimati mjere za izgradnju i održavanje skloništa na području Općine, te mjere za izgradnju i

održavanje pristupnih putova skloništima.
6. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE (HGSS, planinari,
kinolozi, radioamateri, aeroklubovi i dr.)
Za navedene udruge, sukladno njihovim razvojnim projektima i programima u dijelu od
značaja za zaštitu i spašavanje, potrebno je utvrditi aktivnosti koje će se financirati iz proračuna
Općine Marijanci za 2014. godinu, što će se učiniti donošenjem Proračuna Općine Marijanci i
temeljem Proračuna Općine Marijanci za 2014. godinu donesenim Programom javnih potreba u
vatrogastvu.
Treba naglasiti da je već definiran novčani iznos kojim će se financirati HGSS Područna
služba Osijek s kojom je sklopljen sporazum u pogledu njihovog obavljanja zadaća na području
Općine Marijanci u svezi potreba zaštite i spašavanja.
Glede ostalih udruga treba postupiti na isti ili sličan načina kako bi se omogućilo njihovo
sudjelovanje u prevenciji odnosno u djelovanju u situacijama većih katastrofa, nevremena i drugih
situacija gdje je potrebna intervencija snaga zaštite i spašavanja.
7. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU
REDOVNE DJELATNOSTI (npr. hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, crveni križ,
veterinarska služba, zaštita bilja, zaštita okoliša, javna poduzeća za održavanje komunalne
infrastrukture – vodovod, kanalizacija, čistoća groblja i dr., te pravne osobe koje se bave
građevinskom, prijevozničkom, turističkom i drugim djelatnostima od interesa za zaštitu i
spašavanje)
Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne
djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja Općine Marijanci. Zato je potrebno
utvrditi način dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koje su značajne za zaštitu i
spašavanje.
Općina Marijanci planirat će financiranje programa i djelatnosti navedenih pravnih osoba
čija bi realizacija pridonijela jačanju jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja, određene zakonom i
drugim propisima, kao i sukladno utvrđenim specifičnim potrebama područja Općine Marijanci.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
DANKO ŠARGAČ

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O JAVNIM RADOVIMA
U 2013. GODINI
Program javnih radova u 2013. godini u Općini Marijanci odvijao se u dva ciklusa i to sljedeće:
1. CIKLUS
- u razdoblju od 14.01.-13.04.2013., odnosno 3 mjeseca u kojem je uposleno 9 djelatnika, od toga 3
muškarca i 6 žena.
- žene su financirane sa 100% iznosa od strane HZZ-a dok su muškarci sufinancirani sa 85% od
strane HZZ-a a 15% je bio udio Općine Marijanci.
- ukupan iznos novca za plaće u ovom ciklusu bio je: 79.441,44 kune, od toga 74.750,04 kune od
strane HZZ-a, a 4.691,40 kuna od strane Općine Marijanci.
2. CIKLUS
u razdoblju od 20.05.-19.11.2013. odnosno 6 mjeseci u kojem je uposleno 30 djelatnika, od toga 22
muškarca i 8 žena.
9 osoba je financirano sa 100% iznosa od strane HZZ-a dok je 21 osoba sufinancirana sa 85% od
strane HZZ-a a 15% je bio udio Općine Marijanci.
ukupan iznos novca za plaće u ovom ciklusu bio je: 583.511,40 kuna, od toga 522.242,64 kune od
strane HZZ-a, a 61.268,76 kuna od strane Općine Marijanci.
Ukupno u ova dva ciklusa javnih radova radilo se u razdoblju od 14.01.-19.11. 2013. godine i
zaposleno je 39 djelatnika od čega 25 muškaraca i 14 žena.
Ukupan iznos novca za plaće djelatnika u javnom radu bio je 662.952,84 kune od čega je od HZZ-a
povučeno 596.992,68 kuna dok je Općina Marijanci u izdatcima za plaće djelatnika u javnom radu
imala udio od 65.960,16 kuna.
U Marijancima, 19.11.2013.
VIŠI STRUČNI SURADNIK U JUO
IVAN PANDURIĆ, mag.oec.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI

Pregled potraživanja na dan 19.11.2013.godine

Potraživanja za povrat primljenih zajmova – studentski kredit

21.300,00 kn

Potraživanja za zakup nekretnina

34.202,53 kn

Potraživanja za zakup i koncesiju poljoprivrednog zemljišta
Potraživanja za komunalni doprinos
Potraživanja za prodaju poljoprivrednog zemljišta na rate

618.909,52 kn
27.183,61 kn
109.144,90 kn

Potraživanja za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda 272.706,71 kn

Ukupna potraživanja

1.083.447,27 kn

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJANCI, OPĆINSKO VIJEĆE
KRALJA ZVONIMIRA 2, 31555 MARIJANCI
TELEFON: 031 643150 – NAČELNIK, 031 643100 PROČELNIK I
RAČUNOVODSTVO, 031 643120 TAJNICA, FAX 031 643334
ŽIRO RAČUN: 2500009-1825700000

Klasa:400-06/13-01/10
Ur.br:2115/02-01-13- 02
Marijanci, 26. studeni 2013.
Temeljem odredbe članka 32. stavak 1 Zakona o proračunu ( Narodne novine 87/08 i
136/12), te članak 32 . stavak 1 točka 4. Statuta Općine Marijanci ( Službeni glasnik Općine
Marijanci broj 01/13), Općinsko vijeće Općine Marijanci, na 5. sjednici održanoj dana 26. studeni
2013. godine donijelo je:

IZMJENE I DOPUNE
PLAN P R O R A Č U NA
OPĆINE MARIJANCI ZA 2013. GODINU
Članak 1.
Izmjen i dopune Plana Proračuna općine Marijanci za 2013.godinu sastoje se od :

A. Računa prihoda i rashoda
Prihodi ( KLASA 6 )
Prihodi od prod.nef.imov ( klasa 7 )
Rashodi ( Klasa 3 )
Rashodi ( Klasa 4 )
Razlika

Plan
5.730.000,00
320.000,00
3.068.000,00
2.782.000,00

Izmjene
-358.000,00
- 130.000,00
-125.375,00
-599.750,00

Ukupno
5.372,000,00
190.000,00
2.943.225,00
2.182.250,00

200.000,00

-237.125,00

436.525,00

B. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
Raspoloživa sredstva

1.800.000,00

-1.800,000,00

0,00

C. Račun zaduživanja / financiranja
Prihodi od imovine i zaduživanja ( Klasa 8)
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
( klasa 5 )
1,019.000,00 -582.475,00
Manjak prihoda od financijske imovine

0
436.525,00
- 436.525,00

D. Višak prihod i primitaka
Višak prihoda za pokrića manjka iz prethodne govine

0,00

Članak 2.
Stalna rezerva se ne izdvaja.

Članak 3.
Prihodi i rashodi utvrđuju se po ekonomskoj klasifikaciju u Općem djelu programa, te po
razdjelima i glavama u posebnom djelu proračuna kako slijedi :

- A Račun prihoda i rashoda
- B Raspoloživa sredstva iz prijašnjih godina
- C Račun zaduživanja
POSEBNI DIO PRORAČUNA
- Općinsko vijeće
- Ured Načelnika
- Jedinstveni upravni odjel

*tablični prikaz u privitku*

Članak 4.
Odredbe ovih Izmjena i dopuna Proračuna općine Marijanci stupaju na snagu u roku od 8
dana od dana obaje u Službenom glasniku Općine Marijanci a primjenjuju se od 01.01.2013.
godine.
Dostaviti:
1. Ministarstvo financija Republike Hrvatske
2. Državni ured za reviziju područni ured Osijek
3. Služba za financije Osječko baranjske županije
4. Jedinstveni upravni odjel – ovdje
5. Evidencija akata
Predsjednik općinskog vijeća:

