ZAPISNIK
Sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci održane 18. rujna 2017. godine sa početkom u
19:30 sati.
Nazočni: Miroslav Bočkinac, Kruno Belošević, Ana Alšić, Ana Mužar, Josip Dukmenić, Sandra
Oršikić – Stanković, Danko Šargač.
Odsutni: Alen Babić, Darko Bočkinac, Domagoj Ivanišić, Ksenija Savić.
Ostali prisutni na sjednici: Darko Dorkić – načelnik Općine Marijanci, Ivan Pandurić – pročelnik
JUO, Ivana Takalić – zapisničar.
Sjednica je započela sa radom u 19:40 sati.
Predsjedavajući Danko Šargač pozdravio je sve nazočne i konstatirao da je na sjednici prisutno
7 vijećnika odnosno da postoji kvorum za donošenje odluka, te se ovom prilikom zahvalio svim
vijećnicima koji su se odazvali na svečanu sjednicu vijeća povodom dana Općine Marijanci.
Predlaže Ivanu Takalić za zapisničara, te Krunu Beloševića i Sandru Oršikić-Stanković za
ovjerovitelje zapisnika.
Ovakvi prijedlozi jednoglasno su usvojeni.
Danko Šargač predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice općinskog vijeća (D. Šargač)
2. Usvajanje polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Marijanci za 2017. godinu (D.
Dorkić)
3. Donošenje Odluke o namjeni nekretnine k.č.br. 211, k.o. Marijanci (D. Dorkić)
4. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju
nekretnina u vlasništvu Općine Marijanci (D. Dorkić)
5. Donošenje Odluke o sufinanciranju cjelodnevnog vrtića za djecu sa područja Općine
Marijanci (D. Dorkić)
6. Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova (I. Pandurić)
7. Donošenje Izmjene i dopune Odluke o rasporedu sredstava za redovito financiranje
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Marijanci (D. Dorkić)
8. Polugodišnje izvješće načelnika Općine Marijanci za razdoblje 01.01.-30.06.2017.
godine (D. Dorkić)
9. Vijećnička pitanja i razno
Josip Dukmenić predlaže da se prijedlog odluke pod točkom 5. Dnevnog reda preciznije
definira kako bi bio jasniji odnosno da glasi: "Odluka o sufinanciranju cjelodnevnog boravka u
vrtiću za djecu sa područja Općine Marijanci".
Predloženi dnevni red uz prethodno navedenu korekciju usvojen je sa 7 glasov ZA te se
prelazi na rad po redoslijedu.

Ad 1.
S obzirom da nije bilo primjedbi Zapisnik sa 2. sjednice općinskog vijeća usvojen je sa 7
glasova ZA.
Ad 2.
Darko Dorkić opširno prezentira polugodišnje izvršenje Proračuna za 2017. godinu i izrazio
zadovoljstvo punjenjem proračuna u promatranom razdoblju a posebno sa aspekta prihoda od
poreza na dohodak koji se gotovo udvostručio u usporedbi sa stanjem prije otprilike dvije godine.
Također, na rashodovnoj strani, napominje kako nije bilo nikakvog trošenja koje nije bilo planirano
te su gotovo svi rashodi usklađeni sa ostvarenjem prihoda.
Josip Dukmenić zamolio je pojašnjenje velikih planiranih stavki na infrastrukturnim
projektima ponajprije da bi se ovo pojasnilo i otklonile eventualne nedoumice kod vijećnika koji su
prvi puta stupili na dužnost i koji se do sada nisu susretali sa proračunom i njegovim sastavnicama.
Ivan Pandurić pojašnjava da stavka od 11.000.000,00 kuna zasigurno napuhuje proračun ali
ovo su sredstva koja se moraju planirati kako bi bilo moguće aplicirati na natječaje EU fondova za
projekte za koje je izrađena projektna dokumentacija i ishođena građevinska dozvola.
Nakon glasanja Polugodišnji obračun Proračuna Općine Marijanci za razdoblje od 01.01. do
30.06.2017. godine usvojen je sa 7 glasova ZA.
Ad 3.
Darko Dorkić obrazlaže točku napominjući kako se radi o još jednoj u nizu nekretnina
kojima je Općina Marijanci postala vlasnik po sili zakona odnosno uslijed nepostojanja zakonskih
nasljednika te predlaže da se ista da na prodaju prema cijeni iz Elaborata procjene vrijednosti
predmetne nekretnine izrađenog od ovlaštenog sudskog vještaka.
Nakon kraće rasprave Odluka o namjeni nekretnine k.č.br. 211, k.o. Marijanci usvojena je sa
7 glasova ZA.
Ad 4.
Ivan Pandurić kratko pojašnjava da je potrebno imenovati novo Povjerenstvo s obzirom da
se prema dosadašnjoj Odluci u sastavu istog nalaze dvije osobe koje više ne obavljaju dužnost
vijećnika.
Josip Dukmenić za predsjednika Povjerenstva predlaže Danka Šargača.
Danko Šargač za dva člana predlaže Sandru Oršikić-Stanković i Anu Mužar.
Ovakvi prijedlozi jednoglasno su prihvaćeni te je Odluka o imenovanju Povjerenstva za
provedbu natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Marinci usvojena sa 7 glasova ZA.
Ad 5.
Darko Dorkić kao predlagatelj obrazlaže točku te napominje kako na području Općine
Marijanci ne postoji program cjelodnevnog boravka u dječjem vrtiću dok prema njegovom saznanju
postoji određeni interes i potreba nekoliko roditelja za istim. Ovom Odlukom će se na određeni
način pomoći roditeljima koji nemaju druge mogućnosti, jer su oboje zaposleni, da smjeste dijete na
cjelodnevni boravak u vrtiću u neku od institucija predškolskog odgoja izvan Općine Marijanci.
Također smatra da je potrebno ograničiti broj korisnika na 5 jer se, s obzirom na sufinanciranje
općine od 750,00 kuna po djetetu, ovdje radi o prilično velikom izdatku za općinu u jednoj godini.
Osim toga smatra da je potrebno izmijeniti članak 7. predložene Odluke te u istom navesti da će se
objaviti Javni poziv s određenim rokom za prijavu, a ukoliko se nakon proteka tog roka ne ispuni
planirana kvota od 5 korisnika, potrebno je objaviti trajni Javni popis do popunjenja broja.

Josip Dukmenić predlaže da se u članku 4. ovog prijedloga Odluke navede da prednost
ostvaruju roditelji sa manjim ukupnim godišnjim dohotkom po članu domaćinstva a ne po djetetu.
Nakon kraće rasprave Odluka o načinu, mjerilima i kriterijima za sufinanciranje
cjelodnevnog boravka u dječjem vrtiću za djecu sa područja Općine Marijanci, uz prihvaćene
korekcije Darka Dorkića i Josipa Dukmenića, usvojena je sa 6 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.
Ad 6.
Ivan Pandurić obrazlaže točku pojašnjavajući kako se predloženom Odlukom definira i
uređuje cjelokupni dio poslova koji se odnosi za dimnjačarske djelatnosti a koji su u nadležnosti
Općine Marijanci.
Kako nije bilo rasprave pristupilo se glasovanju te je Odluka o obavljanju dimnjačarskih
poslova usvojena sa 7 glasova ZA.
Ad. 7
Darko Dorkić predlaže predmetne izmjene i dopune odluke jer je u 2017. godini došlo do
promjene donosa u zastupljenosti političkih stranaka u sastavu općinskog vijeća a uslijed održanih
lokalnih izbora. Predlaže da se pola planiranog iznosa isplati prema dosadašnjoj odluci a druga
polovica da se isplati prema novom sastavu vijeća odnosno zastupljenosti političkih stranaka. S
obzirom na pisano očitovanje vijećnika sa liste HNS-HSS-HSU kako će u daljnjem djelovanju
vijeća predstavljati HSS odlukom je predviđena i redovna uplata sredstava upravo ovoj stranci a
sukladno zakonu.
Josip Dukmenić podržava ovakav prijedlog uz napomenu kako bi se tri vijećnika sa
spomenute liste za iduću godinu trebali pismeno očitovati ukoliko ima nekih promjena u njihovom
odabiru predstavljanja političke stranke u općinskom vijeću.
Nakon glasanja Izmjene i dopune Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito
financiranje političkih stranaka zastupljenih u općinskom vijeću Općine Marijanci za 2017. godinu
usvojene su sa 7 glasova ZA.
Ad. 8
Darko Dorkić kao načelnik Općine Marijanci a sukladno zakonskoj obvezi podnosi opširno
izvješće o radu za razdoblje 01.01. - 30.06.2017. godine u kojem navodi svoje aktivnosti te
realizirane poslove i projekte Općine Marijanci.
Ad. 9
Josip Dukmenić pita dali općina ima kakva saznanja o tome dali se i koliko otpada odlaže na
reciklažno dvorišta sa područja Općine Marijanci, te u kojoj je fazi provedba katastarske izmjere
k.o. Kunišinci?
Darko Dorkić odgovara kako nema službeni informacija vezanih za prvo pitanje ali će ubrzo
tražiti službeno očitovanje od upravitelja reciklažnog dvorišta odnosno Kombela d.o.o. Belišće. Što
se tiče katastarske izmjere, ured u Društvenom domu u Marijancima je opremljen i useljen a sa
radom treba početi po dobivanju određenih rješenja od strane nadležnih institucija.
Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednik vijeća Danko Šargač zaključio je sjednicu
u 21:30 sati.
Zapisničar:
Ivana Takalić

Ovjerovitelji zapisnika:
1. Kruno Belošević
2. Sandra Oršikić-Stanković

