ZAPISNIK
Sa 17. sjednice općinskog vijeća Općine Marijanci održane 14. prosinca 2015. godine sa
početkom u 17,00 sati.
Prisutni vijećnici: Danko Šargač-predsjednik vijeća, Miroslav Bočkinac, Franjo Sudar,
Željko Pandurić, Antonio Majdenić, Josip Dukmenić, Mario Tušek, Vlado Perković, Antonija
Pandurić, Željko Stanić.
Odsutni vijećnici: Alen Babić.
Ostali prisutni na sjednici: Darko Dorkić-načelnik Općine Marijanci, Tomislav Jelić –
zamjenik načelnika, Ivan Pandurić – pročelnik JUO, Tomislav Pandurić – referent za
financije i proračun JUO, Ivana Cigula – zapisničar.
Predsjednik vijeća Danko Šargač pozdravlja sve nazočne te otvara 17. 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 17:05 sati.
Predsjedavajući Danko Šargač predlaže Ivanu Cigulu za zapisničara te dva
ovjerovitelja zapisnika Josipa Dukmenića i Marija Tušeka.
Ovakvi prijedlozi prihvaćeni su sa 9 glasova ZA.
Predsjedavajući Danko Šargač predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice općinskog vijeća (D. Šargač)
2. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Marijanci
za 2015. godinu (I. Pandurić)
3. Usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2016. godinu (I. Pandurić)
4. Donošenje Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada na
području Općine Marijanci (I. Pandurić)
5. Donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja
otpada te mjerama za uklanjanje odbačenog otpada u okoliš (I. Pandurić)
6. Donošenje izmjenama i dopunama proračuna za 2015. godinu (D. Dorkić, T.
Pandurić)
7. Usvajanje proračuna za 2016. godinu (D. Dorkić, T. Pandurić)
8. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Marijanci za 2016. godinu
(D. Dorkić, T. Pandurić)
9. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka u 2016. godini (I.
Pandurić)
10. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz
članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016. godinu (I. Pandurić)
11. Donošenje Plana javne nabave za 2016. god. (I. Pandurić)
12. Donošenje Plana koncesija za 2016. god. (I. Pandurić)
13. Donošenje Plana javnih potreba u kulturi za 2016. god. (I. Pandurić)
14. Donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2016. god. (I.
Pandurić)

15. Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu,
srednjem i visokom obrazovanju za 2016. god. (I. Pandurić)
16. Donošenje Programa javnih potreba u športu za 2016. god. (I. Pandurić)
17. Donošenje Programa javnih potreba u vatrogastvu za 2016. god (I. Pandurić)
18. Donošenje Plana prijma u službu za 2016. god. (I. Pandurić)
19. Donošenje Plana prijma vježbenika na stručno osposobljavanje za 2016. god.
(I. Pandurić)
20. Donošenje Plana klasifikacijskih oznaka za 2016. god. (I. Pandurić)
21. Vijećnička pitanja i razno
Ovakav Dnevni red usvojen je sa 9 glasova ZA.
Ad 1.
Kako na Zapisnik sa 16. sjednice općinskog vijeća nije bilo primjedaba, isti je
prihvaćen sa 9 glasova ZA.
Ad 2.
S obzirom da su ova i sljedeća točka dnevnog reda usko povezane Ivan Pandurić
obrazložio ih je zajedno. Pojašnjava kako je u tijeku 2015. godine na snagu stupio novi
Zakon o civilnoj zaštiti koji je van snage stavio dosadašnji Zakon o zaštiti i spašavanju.
Jedna od odredbi zakona je usvojiti predložena dva akta na kraju svake godine odnosno
prilikom donošenja proračuna za iduću godinu. Analiza stanja ustvari je svojevrsna snimka
stanja sustava civilne zaštite na području Općine Marijanci a sastavljena je na temelju
usvojenih planskih dokumenata. Civilna zaštita je sustav koji čiji razvoj je potrebno planirati
a vezano s time i ulagati određena financijska sredstva u opremanje i uvježbavanje
operativnih snaga koje ju čine, što je i obaveza Općine Marijanci kao jedinice lokalne
samouprave.
Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Marijanci za 2015. godinu
usvojena je sa 9 glasova ZA.
Ad 3.
Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2016. godinu usvojen je sa 9 glasova ZA.
Nakon glasanja o trećoj točci dnevnog reda sjednici se priključio vijećnik Željko
Pandurić te je predsjedavajući Danko Šargač konstatirao da je na sjednici prisutno 10
vijećnika.
Ad 4.
Točku je obrazložio Ivan Pandurić napomenuvši kako je temeljem Zakona o
održivom gospodarenju otpadom uvedena obveza svake jedinice lokalne samouprave da
zasebnom odlukom odredi i utvrdi model i način funkcioniranja prikupljanja komunalnog,
biorazgradivog i glomaznog otpada, te plastike i otpadnog papira na svome području.
Predloženom odlukom razrađen je cjelokupni postupak prikupljanja ovih kategorija otpada
i uvedena obveza korištenja usluge prikupljanja otpada koju stanovnici općine imaju putem
ugovora o koncesiji.
Darko Dorkić nadovezuje se na temu sa konstatacijom kako u ovom trenutku
stvarno se postoji više niti jedan opravdan razlog da se otpad odbacuje na lokacije u okoliš
te je ovom odlukom točno određeno gdje i kako se naveden vrste otpada odlažu.

Građevinski otpad rješavat će se na način da će isti biti iskorišten za nasipanje postojećih
jama koje su nastale nakon čišćenja lokacija onečišćenih smećem i ovaj posao će strogo
biti nadziran od strane općine, a sukladno obavijesnom letku koji je išao u svako
kućanstvo. Sve ostale vrste otpada koje u odluci nisu navedene stanovništvo će moći
odlagati na reciklažnom dvorištu u Belišću bez naknade, ali od trenutka kada isto bude
stavljeno u funkciju.
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada na području Općine
Marijanci donesena je sa 10 glasova ZA.
Ad 5.
Točku obrazlaže Ivan Pandurić uz napomenu kako je ovo izuzetno bitna odluka
kojom se nastoji spriječiti ponovno odbacivanje smeća na lokacije koje su u tijeku 2015.
godine očišćene ali i na sve javne površine. Njome je razrađen model i način na koji se
eventualno odbačeno smeće u okoliš treba ukloniti te tko snosi odgovornost za isto.
Darko Dorkić ponavlja da su obavijesni letci po ovom pitanju dostavljeni u svako
kućanstvo i nada se da će se pravila koja su utvrđena prethodnom odlukom početi
poštivati od strane stanovništva te kako neće biti potrebe za reagiranjem općine, a u
slučaju nepoštivanja odredbi primijenit će se postupanje prema predloženoj odluci.
Josip Dukmenić postavlja pitanje zašto lokacija u Kunišincima nije navedena u ovoj
odluci na što mu Darko Dorkić odgovara kako ona nije nigdje evidentirana kao takva već je
ista sada u privatnom zakupu te će se u buduće zakupnici morati brinuti o površinama sa
kojima raspolažu, osim toga napominje kako su u pripremi obavijesne ploče o zabrani
odlaganja smeća koje će se postaviti na lokacije koje su navedene u odluci.
Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada te mjerama za
uklanjanje odbačenog otpada u okoliš donesena je sa 10 glasova ZA.
Ad 6.
Darko Dorkić obrazlaže rebalans proračuna te napominje kako je isti potrebno
napraviti najviše iz razloga što se ni u 2015. godini nisu objavili natječaji za sredstva iz EU
fondova dok su ostale korekcije napravljene u vrlo malim iznosima tek kao posljedica
nedovoljno preciznog planiranja. Izražava veliko zadovoljstvo što je minus po računu
gotovo na nuli te se nada i vjeruje kako ćemo 2016. godinu započeti sa pozitivnim stanjem
na računu ali uz postojanje manjih neplaćenih obveza.
Izmjene i dopune Proračuna za 2015. godinu usvojene su sa 8 glasova ZA i 2
SUZDRŽANA.
Ad 7.
Darko Dorkić opsežno obrazlaže točku i izričito napominje koje su novosti u
predloženom planu Proračuna za 2016. godinu te podsjeća kako je plan prezentiran prije
više od mjesec dana te je svima ostavljeno dovoljno vremena da se očituju o prijedlogu
plana i predlože eventualne izmjene i dopune. Kako nitko osim kluba vijećnika HDZ-HSS
nije iskoristio ovu mogućnost smatra da se ovaj plan sa nekim novim prijedlozima
navedenog kluba zastupnika, a koji su prethodno prezentirani i obrazloženi, treba usvojiti.
Tomislav Pandurić nadovezuje se na izlaganje Darka Dorkića konstatiravši kako je
predloženi plan proračuna detaljno razrađen po programima, aktivnostima, razdjelima i
glavama, prema korisnicima i izvorima financiranja, te je upravo zato transparentan.
Željko Stanić smatra da je izdvajanje za DVD Črnkovci nedovoljno i traži određeno
povećanje a isto tako postavlja pitanje zašto nisu planirana sredstva za održavanje zgrade
doma DVD Črnkovci.

Darko Dorkić odgovara na konstataciju i pitanje Željka Stanića te ponavlja kako je
ostavljena mogućnost za razgovor i prijedloge ali se u mjesec i pol nitko nije niti javio niti
išta predložio po pitanju izmjene i povećanja stavke za financiranje DVD Črnkovci. Također
vezano za održavanje navedene zgrade, proračunom je planirana izgradnja novog
društvenog i vatrogasnog doma u Črnkovcima iz fondova EU, a u slučaju bilo kakve
potrebe svi popravci nužni za održavanje bit će napravljeni bez obzira što za to nema
posebne stavke u proračunu.
Josip Dukmenić smatra kako se još dosta stvari u proračunu može kontrolirati i
smanjiti pojedine stavke odnosno uštedjeti na istima, ponavlja kako je potrebno osobitu
pažnju posvetiti kontrolirano trošenje novca i poduzimati konstantne mjere naplate
potraživanja.
Danko Šargač želi pohvaliti dvije nove mjere koje su predviđene proračunom –
pomoć studentima i veća potpora za rođenje djeteta, te podržava ovakav plan proračuna.
Proračun za 2016. godinu usvojen je sa 7 glasova ZA, 2 PROTIV i 1 SUZDRŽAN.
Ad 8.
Tomislav Pandurić obrazlaže temu i navodi kako ova odluka sadrži način i model po
kojem će se izvršavati Proračun u 2016. godini te prava i obveze čelnika općine u
izvršavanju proračuna.
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Marijanci za 2016. godinu donesena je sa 8
glasova ZA i 2 PROTIV.
Ad 9.
Odluka o financiranju političkih stranaka u 2016. godini donesena je sa 9 glasova
ZA i 1 SUZDRŽAN.
Ad 10.
Ivan Pandurić kratko obrazlaže temu napominjući kako se zadnjim izmjenama i
dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu navode koje su to komunalne djelatnosti
nad kojima ingerenciju ima jedinica lokalne samouprave te su iste djelatnosti naveden u
predloženom programu kao i način financiranje provođenja istih.
Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona
o komunalnom gospodarstvu za 2016. godinu usvojen je sa 8 glasova ZA i 2
SUZDRŽANA.
Ad 11.
Plan javne nabave za 2016. god. usvojen je sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.
Ad 12.
Plan koncesija za 2016. god. usvojen je sa 10 glasova ZA.
Ad 13.
Plan javnih potreba u kulturi za 2016. god. usvojen je sa 7 glasova ZA i 3
SUZDRŽANA.

Ad 14.
Nakon obrazlaganja točke od strana Ivana Pandurića, vijećnik Antonio Majdenić
postavlja pitanje dali je moguće dobiti popis svih onih koji su primili jednokratnu pomoć
Općine Marijanci za podmirenje troškova stanovanja.
Darko Dorkić predlaže da se ovaj izvještaj stavi kao točka za sljedeću sjednicu
vijeća.
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016. god. usvojen je sa 10 glasova
ZA.
Ad 15.
Program javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu, srednjem i visokom
obrazovanju za 2016. god. usvojen je sa 10 glasova ZA
Ad 16.
Program javnih potreba u športu za 2016. god. usvojen je sa 10 glasova ZA.
Ad 17.
Program javnih potreba u vatrogastvu za 2016. god usvojen je sa 8 glasova ZA, 1
SUZDRŽAN i 1 PROTIV.
Ad 18.
Ivan Pandurić pojašnjava plan i objašnjava kako je zbog mogućnosti ostvarivanja
prava na zapošljavanje osoba sa višom stručnom spremom kroz program stručnog
osposobljavanja bilo potrebno uvesti i novo radno mjesto koje zadovoljava ove uvjete u
sistematizaciju radnih mjesta te je ovo i učinjeno isključivo iz navedenog razloga.
Plan prijma u službu za 2016. god. usvojen je sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.
Ad 19.
Plan prijma vježbenika na stručno osposobljavanje za 2016. god. usvojen je sa 9
glasova ZA i 1 PROTIV.
Ad 20.
Plana klasifikacijskih oznaka za 2016. god. usvojen je sa 9 glasova ZA i 1 PROTIV.
Ad 21.
Antonio Majdenić – dali je poznato kolike su površine zemljišta i kome dodijeljene
natječajem za zakup, te postavlja pitanje na koji način je dano na obrađivanje zemljište u
Poduzetničkoj zoni i kome?
Darko Dorkić detaljno je naveo sve rezultate natječaja, te odgovara kako je
zemljište dano u obradu OPG Katarina Kovačević, bit će mu ponuđen jednogodišnji
ugovor te će nakon žetve biti objavljen natječaj za isto zemljište.

Kako se više nitko nije javio za riječ predsjedavajući Danko Šargač zaključio je 17.
sjednicu u 19,50 sati a Darko Dorkić uručuje pozive za svečani Božićno – novogodišnji
domjenak svim nazočnima.
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