ZAPISNIK
Sa 18. sjednice općinskog vijeća Općine Marijanci održane 15. veljače 2016. godine sa
početkom u 18,00 sati.
Prisutni vijećnici: Danko Šargač-predsjednik vijeća, Miroslav Bočkinac, Franjo Sudar,
Željko Pandurić, Antonio Majdenić, Josip Dukmenić, Mario Tušek, Željko Stanić, Alen
Babić.
Odsutni vijećnici: Vlado Perković, Antonija Pandurić.
Ostali prisutni na sjednici: Darko Dorkić-načelnik Općine Marijanci, Tomislav Jelić –
zamjenik načelnika, Ivan Pandurić – pročelnik JUO, Ana Krleža – zapisničar.
Predsjednik vijeća Danko Šargač pozdravlja sve nazočne te otvara 18. 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 18:05 sati.
Predsjedavajući Danko Šargač predlaže Anu Krležu za zapisničara te dva
ovjerovitelja zapisnika Željka Pandurića i Marija Tušeka.
Ovakvi prijedlozi prihvaćeni su sa 9 glasova ZA.
Predsjedavajući Danko Šargač predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice općinskog vijeća (D. Šargač)
2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom za 2015. godinu (D. Dorkić)
3. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Pravilnika za dodjelu pomoći za studiranje
Općine Marijanci (D. Dorkić)
4. Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o prodaji i raspisivanje natječaja za
prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Marijanci (D. Dorkić)
5. Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o zakupu i raspisivanju natječaja za
zakup nekretnine u vlasništvu Općine Marijanci (D. Dorkić)
6. Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o imenovanju Povjerenstva za
dodjelu pomoći za studiranje Općine Marijanci (Komisija iza izbor i
imenovanje)
7. Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o imenovanju Povjerenstva za
provedbu natječaja za prodaju i davanje u zakup nekretnina u vlasništvu
Općine Marijanci (Komisija za izbor i imenovanje)
8. Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o isplati pomoći za svu
novorođenu djecu sa područja Općine Marijanci (D. Dorkić)
9. Izvješće o isplati naknada za novorođenu djecu u 2015. godini (I. Pandurić)
10. Izvješće o isplati jednokratnih pomoći za podmirenje troškova stanovanja u
2015. godini (I. Pandurić)
11. Vijećnička pitanja i razno
Ovakav Dnevni red usvojen je sa 9 glasova ZA.

Ad 1.
Kako na Zapisnik sa 18. sjednice općinskog vijeća nije bilo primjedaba, isti je
prihvaćen sa 9 glasova ZA.
Ad 2.
Nakon kratkog izlaganja podnositelja izvješća Darka Dorkića, uz konstataciju kako
je isto izvješće dostavljeno u materijalima za pripremu sjednice vijeća zajedno sa pozivom,
te kako po istom nije bilo daljnje rasprave isto je dano na usvajanje te je donesen
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2015. godinu
sa 8 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.
Ad 3.
Darko Dorkić obrazložio je predloženi Pravilnik uz napomenu kako smatra da je ovo
najbolji model pomoći studentima koja će se bazirati na jednokratnoj pomoći za svaku
akademsku godinu zasebno kako se ne bi išlo u stvaranje višegodišnjih ugovornih obveza
sa korisnicima u vidu stipendiranja. Smatra da je ovaj model najpravedniji i iz razloga što
bi njime pomoć dobili svi redoviti studenti sa područja Općine Marijanci koji nemaju
nikakav drugi oblik stipendije.
Antonio Majdenić smatra da bi pomoć za studiranje trebalo proširiti na kategoriju
studenata koji studiraju uz rad odnosno takozvane izvanredne studente.
Alen Babić pozdravlja ovakvu inicijativu iako smatra da se i prijašnjih godina trebalo
ići sa ovakvom pomoći studentima. Također predlaže da ukoliko odaziv studenata na javni
poziv za dodjelu pomoći za studiranje bude bio ispod očekivanja odnosno ukoliko se za tu
namjenu ne utroše sva sredstava planirana Proračunom, da se u tom slučaju pomognu i
izvanredni studenti.
Kako se više nitko nije javio sa raspravu predloženi Pravilnik za dodjelu pomoći za
studiranje Općine Marijanci dan je na glasanje te je isti usvojen sa 8 glasova ZA i 1
SUZDRŽAN.
Ad 4.
Darko Dorkić ukratko obrazlaže svoj prijedlog uz napomenu kako za tri predložene
nekretnine u M. Ivanovcima postoji pismo namjere za kupnju dok ostale nekretnine koje su
navedene u prijedlogu Odluke čine ostavinu koja je po sili zakona prešla u vlasništvo
Općine Marijanci i moraju se obuhvatiti određenim oblikom rapolaganja odnosno predlaže
njihovu prodaju. Smatra da su procijenjen vrijednosti nekretnina previsoke ali one su
utvrđene od strane ovlaštenog sudskog vještaka za građevinarstvo i u natječaju se mora
krenuti od istih.
Josip Dukmenić postavlja pitanje zašto jedino k.č.br. 1246, k.o. Marijanci nema
procjenu na što mu je odgovoreno kako je pismo namjere za kupnju predmetne čestice
došlo netom prije sjednice vijeća te nije bilo moguće u tako kratkom vremenu izvršiti
procjenu ali da je ista čestica ugrađena u predloženu Odluku kako bi se mogla u što
kraćem roku uvrstiti u natječaj dok će procjena biti izvršena naknadno.
Odluka o prodaji i raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine
Marijanci usvojena je sa 9 glasova ZA.

Ad 5.
Darko Dorkić obrazlaže prijedlog Odluke i pojašnjava kako u interesu Općine
Marijanci nije prodaja predmetne nekretnine iz razloga što je ista opterećena prevelikim
dugom nego da ju je bolje ponuditi u zakup putem javnog natječaja o čemu se prije
predlaganja ove odluke posavjetovao i sa odvjetnikom zbog vrlo kompleksne situacije oko
predmetne nekretnine koja se također po sili zakona našla u vlasništvu Općine Marijanci.
Za nju je također izvršena procjena koja je dostavljena vijećnicima u materijalima za
sjednicu te je procjenitelj u nju uvrstio i procjenu mjesečnog zakupa koja bi bila temelj za
raspisivanje natječaja.
Nakon kratke rasprave Odluka o zakupu i raspisivanju natječaja za zakup
nekretnine u vlasništvu Općine Marijanci usvojena je sa 9 glasova ZA.
Nakon prethodne točke predsjedavajući Danko Šargač u 18:50 sati obavijestio je
sve nazočne kako će se sjednica nakratko prekinuti na 15 minuta zbog sastanka Komisije
za izbor i imenovanje a vezano za sljedeće dvije točke dnevnog reda.
Sjednica je nastavljena u 19:05 sati.
Ad 6.
Komisija za izbor i imenovanje u sastavu Miroslav Bočkinac – predsjednik i Franjo
Sudar – član (odsutna Anotnija Pandurić – član) predložila je sljedeći sastav Povjerenstva
za dodjelu pomoći za studiranje Općine Marijanci:
1. Željko Pandurić – predsjednik
2. Josip Dukmenić – član
3. Alen Babić – član
Ovakav prijedlog usvojen je sa 9 glasova ZA.
Ad 7.
Komisija za izbor i imenovanje u sastavu Miroslav Bočkinac – predsjednik i Franjo
Sudar – član (odsutna Anotnija Pandurić – član) predložila je sljedeći sastav Povjerenstva
za provedbu natječaja za prodaju i davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Općine
Marijanci:
1. Josip Dukmenić – predsjednik
2. Mario Tušek – član
3. Antonio Majdenić – član
Ovakav prijedlog usvojen je sa 9 glasova ZA.
Ad 8.
Darko Dorkić kao predlagatelj obrazlaže svoj prijedlog koji se odnosi na povećanje
naknade za svu novorođenu djecu na području Općine Marijanci sa dosadašnjih 500,00
kuna na 1.000,00 kuna za prvo dijete ta za svako iduće dijete naknada bi se povećavala
za 1.000,00 kuna. Razlog ovakvog prijedloga je stvaranje boljih financijskih uvjeta za
pomoć obiteljima sa novorođenom djecom kako bi se, iako sa skromnim sredstvima,
pokušala bolje promicati pronatalitetna politika Općine Marijanci sa nadom u tendenciju
rasta ovakve vrste pomoći u narednim godinama.

Alen Babić smatra ovakva prijedlog dobrim i podržava predloženu inicijativu
načelnika.
Nakon glasanja Odluka o isplati pomoći za svu novorođenu djecu sa područja
Općine Marijanci usvojena je sa 9 glasva ZA.
Ad 9. i Ad 10.
Na 17. sjednici vijeća Općine Marijanci od strane vijećnika zatražena su izvješća o
isplati naknada za novorođenu djecu na području Općine Marijanci u 2015. godini te isplati
sredstava jednkoratne pomoći za podmirenje troškova stanovanja u 2015. godini.
Pisana izvješća dostavljena su vijećnicima u materijalima za vijeće te na ista nije
bilo primjedbi.
Ad 11.
Željko Stanić postavlja pitanje što napraviti sa ruševnim kućama koje ugrožavaju
sigurnost susjeda i prolaznika te što će se napraviti sa onim vlasnicima kuća koji ispred
nekretnine ne održavaju javnu površinu?
Darko Dorkić odgovara kako što se tiče ruševnih kuća jedini način je prijavljivanje
vlasnika nekretnine određenim inspekcijskim službama na državnoj razini što je donekle
do sada i polučilo uspjeha. Vezano za održavanje javnih površina ispred kuća, potrebna je
bolja kontrola primjene Odluke o komunalnom redu Općine Marijanci te opominjanje i
kažnjavanje takvih slučajeva.
Alen Babić postavlja pitanje zašto još uvijek nije uvedena autobusna linija kroz
Bočkince?
Darko Dorkić odgovara na pitanje kako je Općina Marijanci poslala službeni dopis
"Panuristu" d.d. Osijek sa predmetnim zahtjevom za uvođenje redovne linije kroz naselje
Bočkinci te je o u nekoliko navrata i telefonski razgovarao o navedenoj temi sa
predstavnicima ovog prijevoznika ali do sada ništa se nije desilo po pitanju uvođenja
tražene linije. U idućih nekoliko dana ponovit će pismeni zahtjev za uvođenje redovne
autobusne linije kroz naselje Bočkinci.
Josi Dukmenić postavlja pitanje što će biti sa produženjem ugovora za privremeni
zakup zemljišta koji su istekli ove ili protekle godine?
Darko Dorkić odgovora kako je u Općina Marijanci ovog trenutka u postupku
prikupljanja potrebne dokumentacije za podnošenje zahtjeva za produženje navedenih
ugovora. Istovremeno daje informaciju kako je u postupku i prikupljanje podataka i
dokumentacije za raspisivanje javnog natječaja za prodaju direktnom pogodbom za
preostale parcele u vlasništvu RH koje su manje od 1 ha.
Kako se više nitko nije javio za riječ predsjedavajući Danko Šargač zaključio je 18.
sjednicu u 19,45 sati.

KLASA: 021-05/16-01-01
URBROJ: 2115/02-01-16-01
U Marijancima, 15.02.2016. godine
Zapisničar:
Ana Krleža
OVJEROVITELJI ZAPISNIKA:
1. Željko Pandurić
2. Mario Tušek

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ

