
Z A P I S N I K

Sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci održane 12. lipnja 2017. godine sa 
početkom u 19:00 sati.

Nazočni: Miroslav Bočkinac, Danko Šargač, Kruno Belošević, Ana Alšić, Ana Mužar, Josip 
Dukmenić, Alen Babić, Darko Bočkinac, Sandra Oršikić – Stanković.

Odsutni: Domagoj Ivanišić

Ostali prisutni na sjednici: Branko Matijević – voditelj Ispostave Donji Miholjac Ureda državne 
uprave OBŽ, Darko Dorkić – načelnik Općine Marijanci, Ivan Pandurić – pročelnik JUO, Suzana 
Šefer – zapisničar.

Konstituirajuća sjednica je započela sa radom u 19:05 sati.

Ovlašteni predstavnik Ureda državne uprave, gospodin Branko Matijević pozdravio je sve 
nazočne i utvrdivši da postoji kvorum, odnosno da je prisutno 9 od 11 vijećnika, otvorio 
konstituirajuću sjednicu vijeća Općine Marijanci pročitavši konačne rezultate lokalnih izbora kako 
slijedi:

 za načelnika Općine Marijanci izabran je Darko Dorkić te njegov zamjenik Tomislav Jelić u
prvom izbornom krugu sa 61,74% glasova

 pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:
- HDZ – 61,87% glasova odnosno 7 mjesta u općinskom vijeću,
- HNS, HSS, HSU – 26,14% glasova odnosno 3 mjesta u općinskom vijeću,
- HSP – 11,98% glasova odnosno 1 mjesto u općinskom vijeću.

Branko Matijević napomenuo je svima nazočnima kako među izabranim vijećnicima postoji 
osoba sa nespojivom dužnosti a to je Darko Dorkić koji je u 1. izbornom krugu izabran za načelnika
Općine Marijanci, te s obzirom da je Darko Dorkić upravnom tijelu Općine Marijanci dostavio 
pisanu obavijest o mirovanju mandata, umjesto njega u sastav vijeća ulazi zamjenik.

Sukladno odredbama Zakona o lokalnim izoborima (Narodne novine br. 144/12 i 121/16), 
daljnje vođenje sjednice predano je Danku Šargaču s obzirom da je on prvi izabrani član sa 
kandidacijske liste HDZ-a Općine Marijanci koja je dobila najviše glasova na izborima. 

Danko Šargač nastavlja sjednicu predlažući Suzanu Šefer za zapisničara, te Josipa Dukmenića i
Alena Babića za ovjerovitelje zapisnika. Ovakvi prijedlozi jednoglasno su usvojeni.

Danko Šargač predložio je sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika i članova Mandatne komisije,
2. Izvješće Mandatne komisije – svečana prisega članova Općinskog vijeća,
3. Izbor predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanje,
4. Izbor predsjednika i potpredsjenika Općinskog vijeća.

Predloženi dnevni red je usvojen jednoglasno te se prelazi na rad po redoslijedu.



Ad 1.

Branko Matijević napomenuo je kako se mandatna komisija sukladno Poslovniku o radu 
Općinskog vijeća Općine Marijanci sastoji od predsjednika i dva člana.

U ime kluba vijećnika HDZ-a, Danko Šargač je za predsjednika Mandatne komisije 
predložio Anu Alšić i za člana Miroslava Bočkinca.

Darko Bočkinac za drugog člana predlaže Sandru Oršikić – Stanković.

Ovakav prijedlog usvojen je sa 8 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.

Ad 2.

Nakon kratke stanke za vrijeme koje je Mandatna komisija izradila izvješće, Danko Šargač 
dao je riječ predsjednici komisije Ani Alšić koja je iznijela sljedeće izvješće:
Temeljem konačnih rezultata izbora za članove Općinskog vijeća Općine Marijanci pojedine 
kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, nositelj liste Darko Dorkić, dobila je 542 
glasa odnosno 61,78% te su sa liste u Općinsko vijeće izabrani:
 1. Darko Dorkić

2. Danko Šargač
3. Josip Dukmenić
4. Ana Alšić
5. Ana Mužar
6. Kruno Belošević
7. Miroslav Bočkinac

2. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS, HRVATSKA 
SELJAČKA STRANKA – HSS, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU, nositelj liste
Darko Bočkinac, dobila je 229 glasova odnosno 26,14% te su sa liste u Općinsko vijeće izabrani:

1. Darko Bočkinac
2. Domagoj Bočkinac
3. Alen Babić

3. HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP, nositelj liste Sandra Oršikić – Stanković, dobila je 105 
glasova odnosno 11,98% te je sa liste u Općinsko vijeće izabrana:

1. Sandra Oršikć – Stanković 

Mandatna komisija također je utvrdila da među izabranim vijećnicima postoji osoba sa 
nespojivom dužnosti odnosno načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić koji je Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Marijanci dostavio pisanu obavijest o mirovanju mandata. Sukladno 
članku 81. Zakona o lokalnim izborima HDZ Općine Marijanci je za zamjenu odredio Kseniju 
Savić kao ne izabranu sa iste kandidacijske liste o čemu je pismeno očitovanje dostavljeno u 
Jedinstveni upravni odjel Općine Marijanci.

Nakon izvješća Mandatne komisije Danko Šargač pročitao je tekst prisege nakon čega su svi
nazočni vijećnici prisegnuli na dužnost te potvrdili prisegu svojim potpisom.

Ad 3.

Danko Šargač za predsjednika Komisije za izbor i imenovanje predlaže Krunu Beloševića i 
za člana Anu Mužar, s obzirom da sa strane opozicije nije predložen niti jedan član, Danko Šargč za
drugog člana predlaže Miroslava Bočkinca.

Ovakvi prijedlozi usvojeni su jednoglasno.



Ad 4.

Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje Kruno Belošević predložio je za predsjednika 
vijeća Danka Šargača a za zamjenika predsjednika vijeća Josipa Dukmenića.

Nakon provedenog glasanja za predsjednika vijeća i njegovog zamjenika, sa 6 glasova ZA i 
3 SUZDRŽANA usvojen je prijedlog Krune Beloševića te je za predsjednika vijeća izabran Danko 
Šargač a za zamjenika predsjednika vijeća Josip Dukmenić.

Novoizabrani predsjednik vijeća, Danko Šargač zahvalio se svima na ukazanom povjerenju 
te istakao nadu u dobru suradnju u narednom četverogodišnjem periodu.

Na samom kraju sjednice kratko se za riječ javio načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić 
koji je čestitao svim vijećnicima koji su prisegnuli na dužnost te poželio puno uspjeha i suradnje u 
budućem radu vijeća.

Darko Bočkinac također se kratko javio za riječ iskazavši zadovoljstvo konstituiranjem 
vijeća te naglasio kako će on i njegov klub vijećnika biti konstruktivna oporba u narednom 
mandatu.

Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednk vijeća Danko Šargač zaključio je sjednicu u
19:20 sati.

Zapisničar:
Suzana Šefer                                               

Ovjerovitelji zapisnika:

1. Josip Dukmenić                                         

2. Alen Babić                                                 


