ZAPISNIK
Sa 25. sjednice općinskog vijeća Općine Marijanci održane 15. studenog 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,
Vlado Perković, Željko Stanić.
Odsutni vijećnici: Antonija Pandurić.
Ostali prisutni na sjednici: Darko Dorkić – načelnik Općine Marijanci, Tomislav Jelić –
zamjenik načelnika, Ivan Pandurić – pročelnik JUO, Ivana Galošević – zapisničar.
Predsjednik vijeća Danko Šargač pozdravlja sve nazočne te otvara 25.
sjednicu općinskog i konstatira da je prilikom otvaranja sjednice prisutno 10 vijećnika
odnosno da postoji kvorum za donošenje odluka.
Sjednica počinje sa radom u 18,05 sati.
Predsjedavajući Danko Šargač predlaže Ivanu Galošević za zapisničara te
dva ovjerovitelja zapisnika Franju Sudara i Željka Pandurića.
Ovakvi prijedlozi prihvaćeni su jednoglasno.
Predsjedavajući Danko Šargač predlaže sljedeće:
DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice općinskog vijeća (D. Šargač)
2. Razmatranje i donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području
Općine Marijanci (D. Dorkić)
3. Razmatranje i donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u
projekt "Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC-3 na području Općine
Marijanci (D. Dorkić)
4. Razmatranje i donošenje Odluke o suglasnosti za sklapanje Ugovora o
osnivanju prava građenja sa DVD Črnkovci (D. Dorkić)
5. Razmatranje i donošenje Odluke o suglasnosti za sklapanje Ugovora o
osnivanju prava građenja sa DVD Marijanci (D. Dorkić)
6. Razmatranje i donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od
interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Marijanci (I.
Pandurić)
7. Donošenje Zaključka o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj
sustava civilne zaštite Općine Marijanci za razdoblje 2016. - 2019. godina
(I. Pandurić)
8. Vijećnička pitanja i razno
Ovakav Dnevni red usvojen je jednoglasno.

Ad 1.
Na Zapisnik sa 24. sjednice općinskog vijeća primjedbu je imao vijećnik Alen
Babić koji navodi kako njegovo pitanje načelniku o stanju izgradnje ceste Bočkinci –
Čamagajevci nije zabilježeno u istom.
Predsjedavajući Danko Šaragač predlaže da ova konstatacija Alena Babića
uđe u zapisnik a načelnik Darko Dorkić izjavljuje da će o ovoj temi pojasniti stanje
pod zadnjom točkom Dnevnog reda.
Zapisnik uz navedenu dopunu Alena Babića prihvaćen je jednoglasno.
Ad 2.
Darko Dorkić pojašnjava ovu točku napominjući kako je pred vijećnike stavljen
prijedlog odluke koja je prilagođena kriterijima i uvjetima objavljenog natječaja
operacije 7.2.2. mjere 7 iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. - 2020. Tekst odluke
usklađen je sa Zakonom o cestama a najveća novina u istoj je definiranje četiri vrste
nerazvrstane ceste na području Općine Marijanci sa svojim nazivima, duljinama i
katastarskim česticama koje im pripadaju. Osim toga nerazvrstane ceste su
kategorizirane predam prioritetima s time da cesta 1. prioriteta predstavlja cestu koja
je asfaltirana, 2. prioritet cestu koja je kroz program IPARD rekonstruirana i nasuta
kamenom, 3. prioritet je cesta koja će se nominirati na objavljeni natječaj 4. prioritet
predstavlja preostalu cestu na kojoj nije izveden nikakav zahvat.
Nakon kraće rasprave Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine
Marijaci usvojena je sa 10 glasova ZA.
Ad 3.
Darko Dorkić pojašnjava kako se predmetna odluka treba usvojiti kako bi se
stekli svi preduvjeti za nominiranje rekonstrukcije nerazvrstane ceste NC-3 na
objavljeni natječaj s obzirom da je ista odluka dio natječajne dokumentacije, također
pojašnjava da će suglasnost vijeća biti potrebna i za svaku daljnju nominaciju
projekata na natječaje iz mjere 7 ruralnog razvoja.
Nakon kraće rasprave Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt
"Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC-3 na području Općine Marijanci usvojena je
sa 10 glasova ZA.
Ad 4.
Darko Dorkić obrazlaže ovu točku uz napomenu kako će u svome izlaganju
obuhvatiti i točku 5. Dnevnog reda jer se radi o dva gotovo identična predmeta.
Razlog predlaganja ove odluke su najave o skoroj objavi natječaja za projekte iz
operacije 7.4. mjere 7. Ruralnog razvoja kroz koju se nominirati mogu, između
ostalog, izgradnja društvenog i vatrogasnog doma a s obzirom da Općina Marijanci
ima izrađenu projektnu dokumentaciju i ishođene akte o gradnji za 3 vrste projekta
koji se uklapaju u Pravilnik potrebno je urediti imovinsko-pravne odnose kako bi na
najavljeni natječaj bilo moguće nominirati sva tri projekta. Naime radi se o izgradnji
društvenog doma u Črnkovcima, izgradnji vatrogasnog doma u Črnkovcima i
rekonstrukciji i izgradnji vatrogasnog doma u Marijancima a sva projektna
dokumentacija i građevinske dozvole glase na Općinu Marijanci. S obzirom da prema
Pravilniku jedan korisnik može prijaviti samo jedan projekt prijedlog je da Općina

Marijanci te DVD Marijanci i DVD Črnkovci nominiraju svaki po jedan projekt jer su i
DVD-ovi prihvatljivi prijavitelji po ovoj mjeri. Problem nastaje jer kod prijave projekta
sva projektna dokumentacija i akti o gradnji moraju glasiti na prijavitelja odnosno
korisnika pa je sa DVD-ovima potrebno osvnovati Ugovor o pravu građenja kako bi
se sva projektna dokumentacija i građevinske dozvole prevele na njih i kako bi oni
mogli postati nosioci odnosno prijavitelji projekata. Ova odluka ne znači nužno
osnivanje prava građenja već na određeni način daje se suglasnost općinskom
načelniku da u slučaju potrebe a po saznanju svih činjenica, kriterija i uvjeta natječaja
sklopi Ugovor o pravu građenja sa navedenim vatrogasnim udrugama kako bi se
natječajna dokumentacija u što kraćem roku prilagodila za nominiranje.
Josip Dukmenić postavlja pitanje dali se predmetne odluke prilažu natječajnoj
dokumentaciji jer mu je u obje nejasan članak 3. koji govori da će se odluka
primijeniti po potrebi.
Darko Dorkić na ovaj upit odgovara kako predmetna odluka nije dio natječajne
dokumentacije već se njome daje samo mogućnost sklapanja ugovora o pravu
građenja i to samo uz uvjet nominiranja projekta na mjere ruralnog razvoja.
Nakon glasanja Odluka o suglasnosti za sklapanje Ugovora o osnivanju prava
građenja sa DVD Črnkovci usvojena je sa 10 glasova ZA.
Ad 5.
S obzirom da je Darko Dorkić u prethodnom obrazlaganju obuhvatio i ovu
točku dnevnog rede pristupilo se glasovanju o istoj te je Odluka o suglasnosti za
sklapanje Ugovora o osnivanju prava građenja sa DVD Marijanci usvojena sa 10
glasova ZA.
Ad 6.
Točku je obrazložio Ivan Pandurić pojasnivši svim nazočnima kako je u tijeku
2015. godine donesen Zakon o civilnoj zaštiti koji mijenja Zakon o zaštiti i spašavanju
pa je stoga potrebno sve usvojene akte o sustavu zaštite i spašavanja uskladiti sa
Zakonom o civilnoj zaštiti te je stoga predloženo donošenje predmetne odluke
Nakon kraće rasprave Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za
sustav civilne zaštite na području Općine Marijanci usvojena je sa 10 glasova ZA.
Ad 7.
Ivan Pandurić obrazlaže i ovu točku ponovno pojasnivši kako je i ovo jedan od
zahtjeva novog Zakona o civilnoj zaštiti. U predloženim Smjernicama nalazi se
sažetak svih zahtjeva sustava civilne zaštite koje Općina u četverogodišnjem
razdoblju mora ispuniti a sastavni dio je i plan aktivnosti koje je potrebno realizirati
kroz ovo razdoblje.
Alen Babić smatra da stanovništvo nije dovoljno upoznato sa sustavom civilne
zaštite općenito na što mu Ivan Pandurić odgovara kako je u planu za buduće
razdoblje jedna od aktivnosti upoznavanje cjelokupnog stanovništva sa ovim
sustavom.
Nakon kraće rasprave Zaključak o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj
sustava civilne zaštite Općine Marijanci za razdoblje 2016. - 2019. godine usvojen je
sa 10 glasova ZA.

Ad 8.
Darko Dorkić odgovorio je na pitanje Alena Babića sa prethodne sjednice
vijeća o stanju izgradnje ceste Bočkinci – Čamagajevci. Naime radi se o županijskoj
cesti za koju je ishođena građevinska dozvola i koja u svome koridoru ima dvije
privatne parcele. Županijske ceste zatražile su pomoć Općine Marijanci u rješavanju
imovinsko-pravnih odnosa na predmetnim parcelama na način na općina stekne
vlasništvo nad istima i da ih zatim daruje županijskim cestama. Iako to nije zakonski
propisani način općina je pristala pokušati riješiti ovaj problem kontaktiravši vlasnike
u pokušaju razgovora i dogovora oko prodaje ili darovanja navedenih parcela te
ukoliko se išta bude uspjelo sa njima dogovoriti sve će biti prezentirano općinskom
vijeću koje će trebati odlučiti dali i pod kojim uvjetima će općina postati vlasnik
predmetnih parcela.
Alen Babić također postavlja pitanje mogućnosti sudjelovanja Općine Marijanci
u saniranju dijela limenog pokrova crkve u Bočkincima koja prokišnjava.
Darko Dorkić odgovara da je razgovarao sa određenim limarskim obrtom koji
je izvidio problem i isti će sanirati u najskorijem roku ali valja imati na umu da
održavanje crkvenih objekata nije u domeni općine već da je to jedna vrsta dobre
volje i pomoći crkvi u Bočkincima.
Kako se više nitko nije javio za riječ predsjedavajući Danko Šargač zaključio je
25. sjednicu u 19:35 sati.
KLASA: 021-05/16-01/01
URBROJ: 2115/02-01-16-08
U Marijancima, 15.11.2016. godine
Zapisničar:
Ivana Galošević
OVJEROVITELJI ZAPISNIKA:
1. Franjo Sudar
____________________
2. Željko Pandurić
__________________
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ

