ZAPISNIK
Sa 22. sjednice općinskog vijeća Općine Marijanci održane 06. rujna 2016. godine sa
početkom u 19:00 sati.
Prisutni vijećnici: Danko Šargač – predsjednik vijeća, Franjo Sudar, Mario Tušek,
Miroslav Bočkinac, Alen Babić, Antonio Majdenić, Željko Stanić, Josip Dukmenić,
Vlado Perković.
Odsutni vijećnici: Antonija Pandurić, Željko Pandurić.
Ostali prisutni na sjednici: Darko Dorkić – načelnik Općine Marijanci, Tomislav Jelić –
zamjenik načelnika, Ivan Pandurić – pročelnik JUO, Sandra Krleža – zapisničar.
Predsjednik vijeća Danko Šargač pozdravlja sve nazočne te otvara 22.
sjednicu općinskog vijeća uz napomenu kako je ista sazvana telefonskim putem zbog
hitnosti usvajanja pojedinih akata vijeća i konstatira da je prilikom otvaranja sjednice
prisutno 9 vijećnika odnosno da postoji kvorum za donošenje odluka.
Sjednica počinje sa radom u 19,10 sati.
Predsjedavajući Danko Šargač predlaže Sandru Krleža za zapisničara te dva
ovjerovitelja zapisnika Josipa Dukmenića i Antonija Majdenića.
Ovakvi prijedlozi prihvaćeni su jednoglasno.
Predsjedavajući Danko Šargač predlaže sljedeće:
DNEVNI RED:
1. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu
ulaganja u izgradnju sustava odvodnje na području Općine Marijanci (D.
Dorkić)
2. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na idejni
Elaborat trajne regulacije prometa na području Općine Marijanci (D. Dorkić)
3. Vijećnička pitanja i razno
Ovakav Dnevni red usvojen je jednoglasno.
Ad 1.
Nakon detaljnog obrazloženja Darka Dorkića koji napominje kako je ovo tek
prvi korak kojim se samo daje suglasnost Hidrobelu d.o.o. za ulaganje u projekt
odvodnje na području Općine Marijanci odnosno konkretno u naselju Črnkovci
uslijedila je široka rasprava u kojoj su redom načelnik Darko Dorkić, zamjenik
načelnika Tomislav Jelić i zamjenik predsjednika vijeća Josip Dukmenić pojedinim
vijećnicima pokušali pojasniti kako donošenjem predložene odluke općina ne
preuzima direktnu obvezu snositi ikakve troškove nego će se pravo stanje stvari znati
tek nakon javne nabave i uz uvjet da projekt bude prihvaćen od nadležnog

provedbenog tijela. Tek nakon te faze donosit će se odluka dali ćemo ići u predmetni
projekt ili ne.
Nakon glasanja Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u
izgradnju sustava odvodnje na području Općine Marijanci usvojena je sa 9 glasova
ZA.
Ad 2.
Darko Dorkić opsežno je obrazložio ovu točku od naselja do naselja u kojem
se korekcija prometne regulacije provodi.
Vlado Perković predložio je da se u elaborat stavi i regulacija prometa u dijelu
Črnkovaca odnosno na križanju Ulice J. J. Strossmayera sa županijskom cestom
Črnkovci – Marijanci.
Tomislav Jelić predlaže da se kroz centar naselja Marijanci regulira brzina od
40 km/h te se neposredno pri ulasku u centar iz pravaca Črnkovaca odnosno
Brezovice postave svjetlosni znakovi upozorenja na smanjenje brzine.
Nakon glasanja uz prethodno navedene prijedloge Odluka o davanju
suglasnosti na idejni Elaborat trajne regulacije prometa na području Općine Marijanci
usvojena je sa 9 glasova ZA.
Ad 3.
Alen Babić: Predlaže da se objavljeni natječaj Ministarstva poduzetništva i
obrta za stipendiranje deficitarnih zanimanja u srednjim školama objavi na web
stranici Općine Marijanci što je prihvaćeno i potvrđeno da će se učiniti već idući dan
od strane pročelnika JUO Ivana Pandurića. Isti vijećnik pokreće raspravu o potrebi
odavanja počasti svim poginulim braniteljima sa područja Općina Marijanci a u
povodu dana Općine Marijanci kada se ista ceremonija odvija u Kunišincima ispred
spomenika palim braniteljima u domovinskom ratu. Smatra da bi na spomenik bilo
potrebno upisati imena svih poginulih branitelja sa područja Općine Marijanci.
Darko Dorkić se slaže sa ovom inicijativom te poziva vijećnika Alena Babića
da pokrene određenu proceduru kako bi se do iduće godine imena svih poginulih
upisala na spomenik i na jednom mjestu im se odala počast.
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: 2115/02-01-16-06
U Marijancima, 06.09.2016. godine
Zapisničar:
Sandra Krleža
OVJEROVITELJI ZAPISNIKA:
1. Josip Dukmenić ____________________
2. Antonio Majdenić ___________________
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ

