ZAPISNIK
Sa 26. sjednice općinskog vijeća Općine Marijanci održane 15. prosinac 2016.
godine sa početkom u 17:00 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, Sandra Krleža – zapisničar.
Predsjednik vijeća Danko Šargač pozdravlja sve nazočne te otvara 25.
sjednicu općinskog i konstatira da je prilikom otvaranja sjednice prisutno 8 vijećnika
odnosno da postoji kvorum za donošenje odluka.
Sjednica počinje sa radom u 17,10 sati.
Predsjedavajući Danko Šargač predlaže Sandru Krleža za zapisničara te dva
ovjerovitelja zapisnika Marija Tušeka i Antonija Majdenića.
Ovakvi prijedlozi prihvaćeni su jednoglasno.
Predsjedavajući Danko Šargač predlaže dopunu Dnevnog reda koji je
dostavljen sa pozivom za sjednicu sa jednom novom točkom kako slijedi:
DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice općinskog vijeća (D. Šargač)
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za
obračun plaće službenika i namještenika Općine Marijanci (I. Pandurić)
3. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine
Marijanci za 2016. godinu (I. Pandurić)
4. Usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2017. godinu (I.
Pandurić)
5. Usvajanje proračuna za 2017. godinu (D. Dorkić)
6. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Marijanci za 2017.
godinu (D. Dorkić)
7. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje
političkih stranaka zastupljenih u općinskom vijeću Općine Marijanci za
2017. godinu (I. Pandurić)
8. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti
iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu (I.
Pandurić)
9. Donošenje Plana javne nabave za 2017. god. (I. Pandurić)
10. Donošenje Plana koncesija za 2017. god. (I. Pandurić)
11. Donošenje Plana javnih potreba u kulturi za 2017. god. (I. Pandurić)

12. Donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2017. god. (I.
Pandurić)
13. Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu,
srednjem i visokom obrazovanju za 2017. god. (I. Pandurić)
14. Donošenje Programa javnih potreba u sportu za 2017. god. (I. Pandurić)
15. Donošenje Programa javnih potreba u vatrogastvu za 2017. god. (I.
Pandurić)
16. Donošenje Plana prijma u službu za 2017. god. (I. Pandurić)
17. Donošenje Plana prijma vježbenika na stručno osposobljavanje za 2017.
god. (I. Pandurić)
18. Donošenje Plana klasifikacijskih oznaka za 2017. god. (I. Pandurić)
19. Vijećnička pitanja i razno
Nakon čitanja prijedloga Dnevnog reda sjednici su se pridružili i vijećnici Željko
Stanić te Alen Babić kojima je pojašnjena nadopuna Dnevnog reda.
Ovakav Dnevni red usvojen je jednoglasno.
Ad 1.
S obzirom da na zapisnik sa 25. sjednice općinskog vijeća nije bilo primjedaba
isti je usvojen jednoglasno.
Ad 2.
Ivan Pandurić obrazlaže točku te upoznaje sve nazočne sa novom uredbom
Vlade RH kojom je propisana minimalna bruto plaća za 2017. godinu. Napominje
kako u predmetnoj Odluci radno mjesto "spremačica" ima koeficijent za obračun
plaće 1,1 što pomnoženo sa osnovicom za obračun plaća daje bruto plaću ispod
propisane minimalne za 2017. godinu. Iz tog razloga koeficijent za isto radno mjesto
treba biti povećan a načelnik Općine Marijanci predlaže da se isti poveća na 1,2 čime
bi se bruto plaća za ovo radno mjesto vratila u zakonski okvir.
Nakon kraće rasprave Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Marijanci
usvojena je sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.
Ad 3.
Ivan Pandurić obrazlaže točku upoznavajući nazočne sa stanjem sustava
civilne zaštite na području Općine Marijanci u 2016. godini te je ista Analiza stanja
sustava civilne zaštite na području Općine Marijanci za 2016. godinu usvojena sa 10
glasova ZA
Ad 4.
Ivan Pandurić iznosi Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2017. godinu koji
sadrži određene segmente istog sustava na kojima bi se naredne godine trebalo
poraditi vodeći računa o usvojenom četverogodišnjem planu.

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Marijanci za 2017.
godinu usvojen je sa 10 glasova ZA.
Ad 5.
Darko Dorkić obrazlaže ovu točku napomenuvši kako je prijedlog Proračuna
za 2017. godinu dan na uvid svim vijećnicima još u listopadu 2016. godine te kako
smatra da je ostavljen dovoljan vremenski period da se svaki vijećnik očituje o
eventualnim izmjenama i dopunama istog. Do dana sastavljanja konačnog prijedloga
proračuna stiglo je svega 2 amandmana vijećnika koji su djelomično i prihvaćeni te
konačni prijedlog proračuna izgleda ovako:
A.

RAČUNA PRIHODA I RASHODA
OPIS

1.
2.
3.

PRIHODI
POSLOVANJA
PRIHODI OD PROD.
NEFINANC. IMOV
UKUPNO

Proračun za
2017 godinu

Projekcija za
2018 godinu

Projekcija za
2019 godinu

16.945.00,00

9.197.800,00

9,213.360,00

190.000,00
17,135.000,00

120.000,00
9.317.800,00

120.000,00
9,333.360,00

4.

RASHODI POSLOVANJA

3.945.000,00

2.893.850,00

2.930.450,00

5.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE
12.840.000,00

6.067.900,00

6.046.860,00

6.

UKUPNI RASHODI

17.135.000,00

9.317.800,00

9.333.360,00

7.

RAZLIKA + / -

350.000,00

356.500,00

356.500,00

B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA
O P I S
1. PRIMICI OD FINANCIJ.
IMOVINE I
ZADUŽIVANJA
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU
IMOVINU I OTPLATE
ZAJMOVA
3. NETO FINANCIRANJE

Proračun za
2017. god.

0,00

Projekcija za
2018. god.

Projekcija za
2019.god.

0,00

0,00

350.000,00
-350.000,00

356.050,00
-356.050,00

Proračun za
2017 god.

Projekcija za
2018 god.

356.050,00
-356.050,00

C. VIŠAK / MANJAK PRIHODA
O P I S
1. UKUPNI PRIHODI
I PRIMICI
2. UKUPNI RASHODI
I IZDACI
3. VIŠAK/MANJAK
0,00

Projekcija za
2019 god.

17.135.000,00

9.317.800,00

9.333.360,00

17.135.000,00

9.317.800,00
0,00

9.333.360,00
0,00

Također obrazlaže posebni dio proračuna pojašnjavajući sve bitnije stavke i
prihoda i rashoda.
Raspravo po ovoj točki započinje Danko Šargač koji podržava ovakav
proračun a s njime se slaže i Josip Dukmenić.
Željko Stanić smatra da je trebalo uvrstiti proračunsku stavku za sufinanciranje
nabavke vatrogasne opreme na što mu načelnik Darko Dorkić odgovara kako je
konkretno DVD Črnkovci planirana proračunska stavka za funkcioniranje društva iz
koje je moguće sufinancirati nabavku opreme dok ostali DVD-ovi sa područja Općine
Marijanci nabavku opreme ostvaruju putem Vatrogasne zajednice Općine Marijanci.
Tomislav Jelić također podržava ovakav proračun te konstatira kako se
napokon izgradnja sve potrebne komunalne infrastrukture bliži kraju te smatra kako
proračuni narednih godina trebaju biti usmjereni u subvencioniranje gospodarstva i
poljoprivrede na području općine sa čime se slaže i vijećnik Antonio Majdenić.
Nakon glasanja Proračun Općine Marijanci za 2017. godinu usvojen je sa 9
glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.
Ad 6.
Odluka o izvršavanju Proračuna za Općine Marijanci za 2017. godinu
usvojena je sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.
S obzirom da su točke Dnevnog reda od 7. do 15. sastavni dio i usko su
vezani uz usvojeni proračun, predsjedavajući Danko Šargač predlaže da se sve
navedene točke ukratko obrazlože sve zajedno a glasovanje o istima će se obaviti
zasebno od točke do točke.
Nakon što su se svi nazočni složili s ovakvim prijedlogom sve predložene
točke ukratko je obrazložio Darko Dorkić te se redom krenulo sa glasovanje o svakoj
zasebno.
Ad 7.
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka
zastupljenih u općinskom vijeću Općine Marijanci za 2017. godinu je usvojena sa 9
glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.
Ad 8.
Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu je usvojen sa 9 glasova ZA i 1
SUZDRŽAN.
Ad 9.
Plan javne nabave Općine Marijanci za 2017. god. je usvojen sa 9 glasova ZA
i 1 SUZDRŽAN.
Ad 10.
Plan koncesija za 2017. god. je usvojen sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.

Ad 11.
Plan javnih potreba u kulturi za 2017. god. je usvojen sa 9 glasova ZA i 1
SUZDRŽAN.
Ad 12.
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2017. god. je usvojen sa 9
glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.
Ad 13.
Program javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu, srednjem i visokom
obrazovanju za 2017. god. je usvojen sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.
Ad 14.
Program javnih potreba u sportu za 2017. god. je usvojen sa 9 glasova ZA i 1
SUZDRŽAN.
Ad 15.
Program javnih potreba u vatrogastvu za 2017. god je usvojen sa 9 glasova
ZA i 1 SUZDRŽAN.
Ad 16.
Točku obrazlaže Ivan Pandurić i napominje kako u 2017. godini nije planirano
zapošljavanje službenika i namještenika već samo pomoćni radnika na određeno
vrijeme za održavanje zelenih površina i to ukoliko ne bude programa javnih radova.
Plan prijma u službu Općine Marijanci za 2017. godinu usvojen je sa 9 glasova
ZA i 1 SUZDRŽAN.
Ad. 17.
Točku obrazlaže Ivan Pandurić te je nakon kratke rasprave Plan prijma
vježbenika na stručno osposobljavanje za 2017. god. usvojen sa 10 glasova ZA.
Ad. 18.
Točku obrazlaže Ivan Pandurić te je nakon glasovanja Plan klasifikacijskih
oznaka za 2017. god. usvojen sa 10 glasova ZA.
Ad 19.
Darko Dorkić ukratko je sve nazočne izvjestio o svim zbivanjima u općini od
zadnje sjednice vijeća te da informacije o stanju započetih i završenih projekata u
međuvremenu.

Kako se više nitko nije javio za riječ predsjedavajući Danko Šargač zaključio je
26. sjednicu u 19:15 sati, i ovom prilikom svima uputio čestitke za Božić i nadolazeće
blagdate te sve nazočne pozvao na prigodni domjenak u salu Društvenog doma u
Marijancima.
KLASA: 021-05/16-01/01
URBROJ: 2115/02-01-16-09
U Marijancima, 15.12.2016. godine
Zapisničar:
Sandra Krleža
OVJEROVITELJI ZAPISNIKA:
1. Mario Tušek
____________________
2. Antonio Majdenić __________________
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ

