ZAPISNIK
Sa 12. sjednice općinskog vijeća Općine Marijanci održane 16. ožujka 2015. godine sa
početkom u 19.00 sati.
Prisutni vijećnici: Danko Šargač-predsjednik vijeća, Miroslav Bočkinac, Franjo Sudar,
Željko Pandurić, Antonio Majdenić, Josip Dukmenić, Alen Babić, Mario Tušek, Antonija
Pandurić, Vlado Perković, Željko Stanić.
Ostali prisutni na sjednici: Darko Dorkić-načelnik Općine Marijanci, Tomislav Jelić-zamjenik
načelnika Općine Marijanci, Ivan Pandurić-zapisničar.
Predsjednik vijeća Danko Šargač pozdravlja sve nazočne te otvara 12. sjednicu
općinskog vijeća i konstatira da je prilikom otvaranja sjednice prisutno 9 vijećnika odnosno
da postoji kvorum za donošenje odluka.
Sjednica započinje sa radom u 19:05 sati.
Predsjedavajući Danko Šargač predlaže Ivana Pandurića za zapisničara te dva
ovjerovitelja zapisnika Željka Pandurića i Antoniju Pandurić.
Ovakvi prijedlozi prihvaćeni su jednoglasno.
Predsjedavajući Danko Šargač obavještava sve nazočne kako zbog hitnosti
donošenja predlaže izmjenu u predloženom Dnevnom redu odnosno da se iza točke 10.
doda nova točka 11. koja glasi donošenje Odluke o izradi Strategije razvoja Općine
Marijanci do 2020. godine a dosadašnje točke dnevnog reda 11. i 12. postaju točke 12. i
13. te tako predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice općinskog vijeća (D. Šargač)
2. Ostavka na dužnost vijećnika i prisega novog vijećnika (Mandatna komisija)
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Marijanci (I. Pandurić)
4. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Marijanci za 2015.
godinu (I. Pandurić)
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama,
putevima i javnim površinama na području Općine Marijanci u k.o. Bočkinci,
k.o. Čamagajevci, k.o. Črnkovci i k.o. Kunišinci (I. Pandurić)
6. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika Općine Marijanci (D. Dorkić)
7. Donošenje Pravilnika o korištenju društvenih i vatrogasnih domova u
vlasništvu Općine Marijanci (Darko Dorkić)
8. Usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području
Općine Marijanci u 2014. godini (D. Dorkić)
9. Usvajanje izvješća o radu, prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog
križa Donji Miholjac (Darko Dorkić)
10. Donošenja zaključka o potpisivanju ugovora o sufinanciranju socijalnih
usluga programa Pomoć u kući starijim osobama (Darko Dorkić)
11. Donošenje Odluke o izradi Strategije razvoja Općine Marijanci do 2020.
godine (D. Dorkić)

12. Polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine Marijanci za 2014. godinu (D.
Dorkić)
13. Vijećnička pitanja i razno
Ovakav Dnevni red usvojen je sa 8 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.
Nakon usvajanja Dnevnog reda sjednici se priključio vijećnik Miroslav Bočkinac te je
predsjedavajući Danko Šargač konstatirao da je na sjednici prisutno 10 vijećnika.
Ad 1.
Kako na Zapisnik sa 11. sjednice općinskog vijeća nije bilo primjedaba, isti je
prihvaćen sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.
Ad 2.
Predsjednik Mandatne komisije Danko Šargač podnio je izvješće vijećnicima u
kojem je obavijestio nazočne kako je vijeće zaprimilo pravovaljanu ostavku na dužnost
vijećnika Samira Kovačevića te je pokrenuta procedura za imenovanje njegovog
zamjenika.
Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje Miroslav Bočkinac podnosi izvješće
vijeću u kojem konstatira kako su temeljem Zakona o lokalnim izborima nastupili uvjeti za
imenovanje zamjenika vijećnika a to je sljedeći po redu na listi HNS-SDP-SLAVONSKA
RAVNICA-HSU odnosno gospodin Željko Stanić.
Nakon podnesenih izvješća predsjednik općinskog vijeća Danko Šargač pročitao je
tekst prisege vijećnika te je novi vijećnik Željko Stanić prisegnuo na dužnost.
Poslije prisege vijećnika na dužnost predsjedavajući Danko Šargač konstatirao je
da je na sjednici prisutno 11 vijećnika.
Ad 3.
Ivan Pandurić obrazložio je točku podsjetivši sve nazočne kako su se na protekloj
sjednici vijeća izglasale Izmjene i dopune Statuta Općine Marijanci kojima se, između
ostalog, u navedeni Statut dodaje novo radno tijelo: „Odbor za proračun i financije“.
Temeljem izmjena u Statutu potrebno je uskladiti i Poslovnik o radu vijeća Općine
Marijanci na način da se novo radno tijelo ugradi u Poslovnik što će biti učinjeno ovom
Odlukom.
Nakon glasanja Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika općinskog vijeća
Općine Marijanci usvojena je sa 9 glasova ZA, 1 PROTIV i 1 SUZDRŽAN.
Ad 4.
Točku je pojasnio Ivan Pandurić te napomenuo kako je donošenje ove Odluke
prolongirano od protekle sjednice iz razloga što su vijećnici smatrali da se zbog teške
financijske situacije u Odluku treba ugraditi minimalni iznos naknade za člana
predstavničkog tijela. Kako je u međuvremenu ustanovljeno da zakonski minimum za
navedenu naknadu nije propisan zakonom predloženo je da ova naknada bude 1.000,00
kuna po vijećniku.
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka

zastupljenih u Općinskom vijeću općine Marijanci za 2015. godinu usvojena je sa 9
glasova ZA i 2 SUZDRŽANA.
Ad 5.
Ivan Pandurić obrazlaže točku i pojašnjava kako se navedena izvorna Odluka
donijela za potrebe aplikacije za program IPARD, u međuvremenu potrebno ju je ažurirati i
dodati neke nove katastarske čestice koje su prvotno ispuštene te ovom prilikom kroz
izmjene i dopune uskladiti podatke o katastarskim česticama nerazvrstanih cesta u k.o.
Čamagajevci s obzirom da je ondje u međuvremenu provedena katastarska izmjera.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama, putevima i
javno-prometnim površinama na području Općine Marijanci u k.o. Bočkinci, k.o.
Čamagajevci, k.o. Črnkovci i k.o. Kunišinci usvojena je sa 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.
Ad 6.
Darko Dorkić kao predlagatelj obrazlaže ovu Odluku pojasnivši kao je početkom
godine na snagu stupio novi Pravilnik o unutarnjem redu JUO Općine Marijanci koji je
usklađen sa novom Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi. Prilikom usklađivanja Pravilnika došlo je do bitnih izmjena u
istom u dijelu kojim se definiraju nazivi radnih mjesta te je potrebno donijeti i novu
usklađenu Odluku o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Općine
Marijanci. Također ovom prilikom obavijestio je sve nazočne kako je pokrenuta procedura
imenovanja novog pročelnika JUO jer dosadašnji ne udovoljava određene kriterije koji su
propisani Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi, te je ista procedura u završnoj fazi provedbe i novi pročelnik bit će imenovan
sa 01. travnjem 2015. godine. Osim toga želi se zahvaliti sadašnjem v.d. pročelniku JUO
na svemu uloženom trudu da sada te se nada kako će ista osoba i nadalje marljivo raditi
na novom radnom mjestu.
Vlado Perković postavlja pitanje o visini osnovice za obračun plaća službenika i
namještenika na što mu načelnik odgovara kako ona iznosi 2.814,00 kuna bruto.
Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Općine
Marijanci usvojena je sa 8 glasova ZA, 2 SUZDRŽANA i 1 PROTIV.
Ad 7.
Darko Dorkić pred vijećnike je iznio prijedlog Pravilnika o korištenju društvenih i
vatrogasnih domova na području Općine Marijanci te otvorio raspravu po istom.
Željko Stanić obrazložio je stanje vatrogasnog doma u Črnkovcima te napomenuo
kako isti objekt nije adekvatan za korištenje zbog neispranih plinskih peći, te zastarjele i
nefunkcionalne kuhinje. Također smatra da je predloženi Pravilnik preširoko postavljen i da
ga treba pojednostaviti.
Alen Babić smatra da preloženi Pravilnik nije dobro osmišljen i da ga nema potrebe
donositi u ovom obliku jer stanovništvu u naselju Bočkinci ne želi plaćati za korištenje
društvenog doma.
Danko Šargač kao vijećnik iz naselja Kunišinci na svoju inicijativu sazvao je
sastanak upravnog odbora DVD Kunišinci koji upravlja tamošnjim vatrogasnim domom te
je na istom sastanku predloženi Pravilnik i cjenik korištenja doma načelno prihvaćen.
Tomislav Jelić napominje kako ovom vijeće ima pravo donijeti i takvu odluku kojom
bi korištenje domova bilo i besplatno ali smatra kako bi takva odluka bila nekorektna jer bi

se pojedinci besplatno koristili objektom koji je u javnom vlasništvu i praktički je vlasništvo
svakog stanovnika Općine Marijanci. Osim toga smatra da su cijene korištenja predložene
cjenikom primjerene.
Mrioslav Bočkinac ne slaže se sa predloženim cjenikom jer smatra da je naknada
za korištenje doma u Bočkincima previsoka.
Vlado Perković pozdravlja ideju donošenja ovakve forme Pravilnika kojim bi se
uredilo korištenje javnih objekata te predlaže da se cijena za korištenje domova prema
predloženom cjeniku smanji za 20% po ukupnom iznosu za sve domove osim za
korištenje društvenog doma u Marijancima, s obzirom da je isti najopremljeniji i pruža
najveći komfor.
Alen Babić zbog neslaganja sa predloženim Pravilnikom napušta sjednicu vijeća te
predsjedavajući Danko Šargač konstatira da je na sjednici prisutno 10 vijećnika.
Nakon glasanja predloženi Pravilnik o korištenju društvenih i vatrogasnih domova
na području Općine Marijanci uz prijedlog vijećnika Vlade Perkovića vezano za cijene
korištenja prihvaćen je sa 7 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA.
Ad 8.
U obrazlaganju ove točke Darko Dorkić je napomenuo kako je navedeno izvješće
zakonska obaveza te naveo kako vezno uz isto još uvijek problem predstavljaju divlje
deponije smeća koje se ipak ove godine planiraju sanirati. Osim toga po pitanju izvršenja
Plana gospodarenja otpadom radilo se na nabavci komunalne opreme i opremanju 5
„zelenih otoka“ uz sufinanciranje FZOEU. Osim toga krajem godine uvedena i probna faza
odvajanja otpada „na kućnom pragu“ putem tipiziranih PVC vrećica.
Željko Stanić upozorava kako iste vrećice nisu podijeljene udrugama koje upravljaju
društvenim i vatrogasnim domovima, te osim toga da je potrebno nabaviti još jedan
kontejner za groblje u Črnkovcima.
Antonio Majdenić postavlja pitanje dali postojeći Ugovor o sanaciji deponije
„Pašnjak – Salaš“ sa FZOEU obuhvaća i ostale deponije za području općine na što mu je
načelnik Darko Dorkić potvrdno odgovorio.
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na
području Općine Marijanci u 2014. godini donesen je sa 10 glasova ZA.
Ad 9.
Darko Dorkić obrazložio je da se navedeno izvješće treba usvojiti iz razloga što
Općina Marijanci sufinancira dio aktivnosti Crvenog Križa a samo izvješće dostavljeno je u
materijalima za sjednicu.
Izvješće o radu, prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog križa Donji
Miholjac usvojeno je sa 10 glasova ZA.
Ad 10.
Darko Dorkić napominje kako su Ugovori dani na razmatranje vijeću iz razloga što
su se uvjeti navedenog programa bitno promijenili od protekle godine a u Proračunu za
2015. godinu nisu planirana sredstva koja se traže Ugovorom.
Antonio Majdenić predlaže da se potpisivanje Ugovora prolongira za drugi dio
godine kad se bude moglo procijeniti sa koliko sredstava općina raspolaže za ovu
namjenu.

Inicijativa za potpisivanje Ugovora o sufinanciranju socijalnih usluga programa
Pomoć u kući starijim osobama odbijena je sa 9 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽAN.
Ad 11.
Ivan Pandurić iznio je navedenu točku uz obrazloženje kako je navedenu Odluku
potrebno donijeti po hitnom postupku iz razloga što ista odluka čini dio aplikacijske
dokumentacije prilikom prijave na natječaj za mjeru 7.1. Ruralnog razvoja a u kojem se
Opoćina Marijanci namjerava javiti za 100% financiranje izrade Strategije razvoja Općine
Marijanci do 2020. godine. Nužnost izrade navedenog strateškog dokumenta proizlazi iz
činjenice da će se sve ostale pod mjere koje uključuju financiranje izgradnje komunalne
infrastrukture temeljiti na ovom dokumentu.
Odluka o izradi Strategije razvoja Općine Marijanci do 2020. godine usvojena je sa
9 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.
Ad 12.
Darko Dorkić podnosi polugodišnji izvještaj o radu načelnika Općine Marijanci za
razdoblje od 01. srpnja 2014. godine do 31. prosinac 2014. godine.
Ad 13.
Miroslav Bočkinac – dali će i kada biti uvedena voda u društveni dom Bočkinci te
dali se zna datum objave natječaja za dio poljoprivrednog zemljišta u k.o. Bočkinci?
- objekt društvenog doma Bočkinci je legaliziran i potrebno ga je upisati u katastar
te će nakon provedbe tog postupka biti podnesen zahtjev za priključak na
vodoopskrbu,
- datum objave natječaja za zakup zemljišta se ne može odrediti pouzdano ali sve
predradnje za objavu natječaja bit će odrađene ove godine a između ostalog
postojeći ugovori su još uvijek važeći.
Antonio Majdenić – dali će u Strategiji razvoja Općine Marijanci biti uključena i
ulaganja u Poduzetničku zonu Črnkovci?
- strategija se radi za potrebu Programa ruralnog razvoja i konkretno mjeru 7 koja
uključuje financiranje izgradnje komunalne infrastrukture i javnih objekata, sam
potencijal Poduzetničke zone Črnkovci bit će razrađen ali dinamika ulaganja
ovisi o interesu investitora.
Željko Stanić – dali je općina išta poduzela vezano za aktualnu tematiku oprosta
duga socijalno ugroženim stanovnicima na svom području?
- Općina Marijanci uključila se u ovu inicijativu putem potpisivanja predloženog
sporazuma Vlade Republike Hrvatske odnosno resornog ministarstva, međutim
na području općine ne postoji niti jedna osoba koja bi pod uvjetima koji su
propisani sa navedenim sporazumom imala pravo na oprost duga jer općina
nikog nije na taj način ni teretila putem ovrha.
Vlado Perković – kako teku pripreme za javne radove?
- obavljeni su razgovori sa HZZ-om te su za ovaj tjedan predviđeni razgovori i
prijave kandidata za javne radove. Planira se zaposliti 30-ak ljudi na poslovima
sanacije divljih deponija smeća te kroz program „Pomoć u kući starijim
osobama“.
Pod ovom točkom predsjedavajući Danko Šargač pročitao je i pristiglu zamolbu
Vinka Novaka za izgradnju betonskog katoličkog križa u naselju Brezovica na dijelu

katastarske čestice u vlasništvu Općine Marijanci. Križ bi bio izgrađen o vlastitom trošku
podnositelja zamolbe
Tražena suglasnost dana je gospodinu Vinku Novaku sa 10 glasova ZA.
Kako se više nitko nije javio za riječ predsjedavajući Danko Šargač zaključio je 12.
sjednicu u 22:10 sati.
KLASA: 021-05/15-01-01
URBROJ: 2115/02-01-15-01
U Marijancima, 16.03.2015. godine
Zapisničar:
Ivan Pandurić
OVJEROVITELJI ZAPISNIKA:
1. Željko Pandurić
2. Antonija Pandurić
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