ZAPISNIK
Sa 27. sjednice općinskog vijeća Općine Marijanci održane 23. siječnja 2017. godine
sa početkom u 18:00 sati.
Prisutni vijećnici: Danko Šargač – predsjednik vijeća, Franjo Sudar, Mario Tušek,
Miroslav Bočkinac, Antonio Majdenić, Željko Pandurić, Josip Dukmenić.
Odsutni vijećnici: Antonija Pandurić, Alen Babić, Vlado Perković, Željko Stanić .
Ostali prisutni na sjednici: Darko Dorkić – načelnik Općine Marijanci, Tomislav Jelić –
zamjenik načelnika, Ivan Pandurić – pročelnik JUO, Suzana Šefer – zapisničar.
Predsjednik vijeća Danko Šargač pozdravlja sve nazočne te otvara 27.
sjednicu općinskog i konstatira da je prilikom otvaranja sjednice prisutno 7 vijećnika
odnosno da postoji kvorum za donošenje odluka.
Sjednica počinje sa radom u 18,10 sati.
Predsjedavajući Danko Šargač predlaže Sandru Krleža za zapisničara te dva
ovjerovitelja zapisnika Miroslav Bočkinac i Franjo Sudar.
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 26. sjednice općinskog vijeća (D. Šargač)
2. Razmatranje i donošenje Pravilnika o dodjeli pomoći za podmirenje
troškova stanovanja za učenike srednjih škola sa područja Općine
Marijanci (D. Dorkić)
3. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu
pomoći za studiranje i dodjelu pomoći za podmirenje troškova
stanovanja učenika srednjih škola sa područja Općine Marijanci (D.
Dorkić)
4. Donošenje Zaključka o usvajanju nacrta Odluke o odovodnji otpadnih
voda u okviru sustava odvodnje Valpovo – Belišće (D. Dorkić)
5. Donošenje odluke o imenovanju člana nadzornog odbora Vatrogasne
zajednice Općine Marijanci (D. Šargač)
6. Vijećnička pitanja i razno
Ovakav Dnevni red usvojen je jednoglasno.
Ad 1.
Darko Dorkić iznosi primjedbu na zapisnik jer smatra da se pod točkom razno
u kojoj je između ostalog dao izvještaj o stanju i provedbi projekata na području

Općine Marijanci trebalo ukratko navesti nekoliko bitnih činjenica o svakom
navedenom projektu, te da se ovo primjeni u svakom idućem zapisniku.
S obzirom da nije bilo drugih primjedaba za zapisnik, isti je usvojen
jednoglasno.
Ad 2.
Darko Dorkić kao predlagatelj obrazlaže točku navodeći kako smatra da
srednjoškolci koji stanuju u mjestu školovanja nisu u jednakoj situaciji kao učenici –
putnici sa aspekta financijske pomoći općine u njihovom školovanju. Naime Općina
Marijanci sufinancira troškove mjesečnih karata za sve učenike srednjih škola sa
svoga područja pa bi bilo pravedno da se sa određenim financijskim sredstvima
uključi i u pomaganje srednjoškolcima u podmirenju troškova stanovanja. S obzirom
da se za sufinanciranje mjesečnih karata izdvaja 220,00 kuna mjesečno po učeniku
10 mjeseci u godini prijedlog je da se isti iznos izdvoji mjesečno i za pomoć u
podmirenju troškova stanovanja u mjestu školovanja.
Željko Pandurić i Josip Dukmenić podržavaju ovakav prijedlog načelnika te
predlažu da se dokazna dokumentacija propisana pravilnikom pojednostavi te da za
slučaj privatnog smještaja bude dovoljna i izjava roditelja u tu svrhu.
Nakon glasanja Pravilnik o dodjeli pomoći za podmirenje troškova stanovanja
za učenike srednjih škola sa područja Općine Marijanci usvojen je sa 7 glasova ZA.
Ad 3.
Darko Dorkić ukratko obrazlaže odluke te ostavlja vijeću da izabere članove
povjerenstva.
Danko Šargač predlaže povjerenstvo u sljedećem sastavu: Josip Dukmenić –
predsjednik, Željko Pandurić – član, Antonio Majdenić – član.
Ovakav prijedlog Danka Šargača usvojen je sa 7 glasova ZA.
Ad 4.
Darko Dorkić obrazlaže točku pojasnivši da se nacrt predložene Odluke
odnosn na tekuće izmjene projekta aglomeracije Gat odnosno ista se više ne
spominje nego je projekt preusmjeren prema pročistaću u Belišću, te je tako
koncipirana i nova Odluka.
Nakon glasanja Zaključak o davanju suglasnosti na nacrt Odluke o odovodnji
otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Valpovo – Belišće – Marijanci donesen je
sa 6 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.
Ad 5.
Danko Šargač obrazlaže točku pojasnivši kako je stigao zahtjev Vatrogasne
zajednice Općine Marijanci za imenovanje člana nadzornog odbora iste od strane
općinskog vijeća što je određeno Statutom VZOM a s obzirom na predstojeću
izbornu skupštinu. Napominje da je dosadašnji član NO bio Ivan Pandurić te predlaže
da ista osoba i u novom mandatu obnaša ovu dužnost.
Ovakav prijedlog usvojen je sa 7 glasova ZA.

Ad 6.










Antonio Majdenić postavlja pitanje da li postoji mogućnost da se, nakon
puštanja u funkciju sustav odvodnje u naseljima Marijanci i Kunišinci, omogući
ispuštanje vode iz septičkih jama okolnih naselja koja još nemaju izgrađenu
kanalizaciju u određeni šaht? Načelnik Darko Dorkić odgovara kako se nada
da će ove godine započeti radovi i na sustavu odvodnje naselja Črnkovci s
obzirom da je projekt apliciran prema fondovima EU. Međutim upravo
prethodno prezentirana odluka o sustavu odvodnje definira mogućnost
ispumpavanja septičkih jama u naseljima koja nemaju kanalizaciju i ispuštanje
otpadne vode u posebni šaht za te namjene.
Ivan Pandurić prenosi zaključke sa sastanka u županiji a vezano uz provedbu
projekta kontrole plodnosti tla. Naime za sljedeću sjednicu vijeća bilo bi
potrebno izraditi i usvojiti program davanja potpora u poljoprivredi koji bi
obuhvatio ovu mjeru kako bi se ista zakonski mogla i provesti. Josip Dukmenić
primjećuje da bi se u ovaj program moglo uklopiti i neke druge mjere ali o
istima treba raspraviti i odlučiti koji su to prioriteti za davanje potpora.
Danko Šargač predlaže da se u toku godine razmotri i mogućnost
sufinanciranja trihineloskopskih pregleda te odvoza animalnog otpada. Osim
toga postavlja pitanja dali je nakon objavljenih natječaja bilo kakvog ineteresa
za kupnju nekretnina u vlasništvu Općine Marijanci? Darko Dorkić odgovara
kako do sada nije bilo konkretnih upita i ponuda za kupnju, osim toga informira
sve nazočne da je izrađen katalog nekretnina u vlasništvu Općine Marijanci.
Danko Šargač napominje kako smatra da ima dosta nepravilnosti prilikom
izvođenja radova na sanaciji okoliša nakon ukapanja odvodnih cijevi i opreme
te da bi se po tom pitanju ozbiljno trebalo nešto poduzeti. Darko Dorkić
odgovara kako je svako kućanstvo naselja Marijanci i Kunišinci dobilo letak
kojim se poziva da eventualne nepravilnosti prijavi u općinsku upravu kako bi
eventualni loše izvedeni radovi bili popravljeni. Osim toga napominje kako je
još potrebno izgraditi oko 240 kućnih priključaka ovog proljeća te će tada
postojati mogućnost za ispravljanje nekih nedostataka u sanaciji okoliša.
Darko Dorkić izvještava vijeće kako je obavljen tehnički pregled osnovne škole
u Marijancima te prema saznanjima koje ima slijedi opremanje škole i puštanje
u rad iste na jesen.

Kako se više nitko nije javio za riječ predsjedavajući Danko Šargač zaključio je
27. sjednicu u 19:30 sati.
KLASA: 021-05/17-01/01
URBROJ: 2115/02-01-17-01
U Marijancima, 23.01.2017. godine
Zapisničar:
Suzana Šefer
OVJEROVITELJI ZAPISNIKA:
1. Miroslav Bočkinac___________________
2. Franjo Sudar
__________________
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ

