ZAPISNIK
Sa 20. sjednice općinskog vijeća Općine Marijanci održane 20. lipnja 2016. godine sa
početkom u 18:00 sati.
Prisutni vijećnici: Danko Šargač – predsjednik vijeća, Franjo Sudar, Mario Tušek,
Miroslav Bočkinac, Alen Babić, Antonio Majdenić, Željko Pandurić, Josip Dukmenić.
Odsutni vijećnici: Antonija Pandurić, Željko Stanić, Vlado Perković.
Ostali prisutni na sjednici: Darko Dorkić – načelnik Općine Marijanci, Tomislav Jelić –
zamjenik načelnika, Ivan Pandurić – pročelnik JUO, Ivana Cigula – zapisničar. Valent
Poslon – direktor LRA MPC d.o.o. Donji Miholjac, Marko Majdenić – stručni suradnik
na izradi LRS Općine Marijanci 2015. - 2020.
Predsjednik vijeća Danko Šargač pozdravlja sve nazočne te otvara 20.
sjednicu općinskog vijeća i konstatira da je prilikom otvaranja sjednice prisutno 8
vijećnika odnosno da postoji kvorum za donošenje odluka.
Sjednica počinje sa radom u 18:05 sati.
Predsjedavajući Danko Šargač predlaže Ivanu Cigulu za zapisničara te dva
ovjerovitelja zapisnika Željka Pandurića i Marija Tušeka.
Ovakvi prijedlozi prihvaćeni su jednoglasno.
Predsjedavajući Danko Šargač predlaže sljedeće:
DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice općinskog vijeća (D. Šargač)
2. Usvajanje Odluke o donošenju Lokalne razvojne strategije Općine Marijanci
za razdoblje od 2015.-2020. (Prezentacija MPC Donji Miholjac)
3. Razmatranje i usvajanje Prijedloga i Izmjena i dopuna Plana javne nabave
Općine Marijanci za 2016. godinu (D. Dorkić)
4. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o zaduživanju Općine Marijanci za
sufinanciranje projekta izgradnje i odvodnje (D. Dorkić)
5. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području
Općine Marijanci za 2016. godinu (I. Pandurić)
6. Obavijest o primjeni članka 39. Zakona o socijalnoj skrbi (D. Dorkić)
7. Rasprava i donošenje zaključka o pristigloj zamolbi za subvencioniranje rada
ljekarne u Črnkovcima (D. Dorkić)
8. Izvješće o stanju potraživanja i obveze Općine Marijanci za razdoblje od
01.01.-31.05.2016. godine (I. Pandurić)
9. Izvješće o provedenom Javnom pozivu za dodjelu pomoći za studiranje
Općine Marijanci (I. Pandurić)
10. Izvješće o provedbi projekta izgradnje odvodnje i sustava za pročišćavanje
otpadnih voda aglomeracije „Gat“ (D. Dorkić)
11. Izvješće o provedbi projekta katastarske izmjere k.o. Kunišinci (D. Dorkić)
12. Vijećnička pitanja i razno

Ovakav Dnevni red usvojen je jednoglasno.
Ad 1.
Kako na Zapisnik sa 19. sjednice općinskog vijeća nije bilo primjedaba, isti je
prihvaćen jednoglasno.
Ad 2.
Valent Poslon iz Poduzetničkog Centra Donji Miholjac pozdravio je sve
nazočne te nas upoznaje sa Strateškim planom Općine Marijanci za razdoblje od
2015.-2020. godine. Pojašnjava da bi strateški plan trebao biti podloga za buduće
poslovanje Općine.
Načelnik Darko Dorkić smatra da je plan u potpunosti pogođen. Predviđene su
bitne činjenice bez obzira na negativne pokazatelje.
Odluka o donošenju Lokalne razvojne strategije Općine Marijanci za razdoblje
od 2015.-2020. usvojena je sa 7 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.
Ad 3.
Darko Dorkić ukratko pojašnjavao ovu točku uz obrazloženje kako se Plan
nabave za 2016. godinu donosio zajedno za Proračunom za istu godinu te danas
imamo relevantne informacije i svim nabavama koje planiramo kao općina realizirati
u tijeku 2016. godine. Stoga se ide u ove izmjene i dopune Plana kojima će se sve
vezano za nabavu precizirati koliko je to moguće u ovom trenutku.
Izmjena i dopuna Plana javne nabave Općine Marijanci za 2016. godinu
usvojena je sa 6 glasova ZA i 2 SUZDRŽAN.
Ad. 4.
S obzirom da su ova i 10. točka Dnevnog reda usko povezane Darko Dorkić
obrazložio ih je zajedno.
Načelnik Predlaže da se za potrebe sufinanciranja realizacije projekta
izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Gat koji se
odnosi na izgradnju sustava odvodnje u naseljima Marijanci i Kunišinci, Općina
Marijanci putem kredita zaduži kod poslovne banke u iznosu od 650.000,00 kn.
Za potrebe ovog projekta Općina Marijanci na posebnom računu Hidrobela
d.o.o. Belišće sa osnove naknade koja se prikuplja kroz potrošnju vode ima
prikupljena određena sredstva kojima će se vraćati dobiveni kredit za investiciju
odvodnje.
Odluka o zaduživanju Općine Marijanci za sufinanciranje projekta izgradnje i
odvodnje usvojena je sa 6 glasova ZA i 2 SUZDRŽAN.
Ad 5.
Ivan Pandurić objašnjava da je to protokolarna odluka i govori o provedbenom
planu za tu godinu te što je važno uzeti u obzir da bi se predvidle određene činjenice
u vezi zaštite od požara.

Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području
Općine Marijanci za 2016. godinu usvojeno je sa 6 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA.
Ad 6.
Darko Dorkić nas upoznaje sa člankom 39. Zakona o socijalnoj skrbi te otvara
raspravu u vezi korištenja mogućnosti koje propisuje isti članak zakona a vezno uz
obvezu korisnika stalne naknade s osnova socijalne skrbi da sudjeluju u pomoćnim
radovima ukoliko isti na području Općine Marijanci budu potrebni. Predlaže da se
radno sposobni primatelji socijalne pomoći uključe u obavljanje općinskih poslova
minimalno 30 sati mjesečno.
Nakon provedene rasprave svi vijećnici načelno su za korištenje predloženih
mogućnosti osim vijećnika Alena Babića koji istu zakonsku regulativu smatra
neprimjerenom.
Ad 7.
Darko Dorkić priopćuje da je primljena zamolba Ljekarne Popović Črnkovci za
sufinanciranje rada (režijske troškove) od strane Općine Marijanci u iznosu 45.000,00
kuna godišnje s obzirom da poslovanje iste nije rentabilno te prijeti zatvaranje ove
ustanove ukoliko se istoj financijski ne pomogne.
Nakon provedene rasprave većina vijećnika složila se oko odbijanja
sufinanciranja po predmetnoj zamolbi.
Ad 8.
Ivan Pandurić prezentira izvješće te konstatira napredak od prošlog izvještaja
u vidu smanjenja potraživanja Općine Marijanci kao i znatno smanje obveza, te
povoljnog stanja sa danom podnošenja izvještaja
Ad 9.
Ivan Pandurić podnosi izvještaj prema kojem je 17 studenata sa područja
Općine Marijanci ostvarilo pravo na naknadu po osnovi pomoći za studiranje u iznosu
5.000,00 kuna po studentu te je sa danom podnošenja predmetnog izvješća ukupni
iznos naknade i isplaćen svim navedenim studentima.
Ad 11.
Darko Dorkić obavještava kako je u materijalima za sjednicu dostavljen na
uvid ugovor svim vijećnicima, te očekuje se da će radovi početi na jesen 2016.
godine.
Ad 12.
Alen Babić: Što je sa autobusnom linijom kroz naselje Bočkinci?
Darko Dorkić: U tijeku je izrada prometnog elaborata za područje Općine
Marijanci nakon kojeg će se steći svi preduvjeti za uvođenje ove autobusne linije, a
sam očekuje da će se ona realizirati do kraja 2016. godine

Ivan Pandurić na zahtjev vijećnika podnosi izvješće o provedenim javnim
natječajima za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Marijanci, te
prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Općine Marijanci.

Kako se više nitko nije javio za riječ predsjedavajući Danko Šargač zaključio je
20. sjednicu u 20:55 sati.

KLASA: 021-05/16-01/01
URBROJ: 2115/02-01-16-03
U Marijancima, 20.06.2016. godine
Zapisničar:
Ivana Cigula
OVJEROVITELJI ZAPISNIKA:
1. Mario Tušek _____________________
2. Željko Pandurić __________________

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ

