ZAPISNIK
Sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci održane 15. prosinca 2017. godine sa
početkom u 19:00 sati.
Nazočni: Miroslav Bočkinac, Kruno Belošević, Ana Mužar, Josip Dukmenić, Sandra OršikićStanković, Danko Šargač, Alen Babić, Darko Bočkinac, Ksenija Savić.
Odsutni: Ana Alšić, Domagoj Ivanišić.
Ostali prisutni na sjednici: Darko Dorkić – načelnik Općine Marijanci, Tomislav Jelić –
zamjenik načelnika Općine Marijanci, Ivan Pandurić – pročelnik JUO, Ivana Takalić –
zapisničar.
Sjednica je započela sa radom u 17:10 sati.
Predsjedavajući Danko Šargač pozdravio je sve nazočne i konstatirao da je na sjednici
prisutno 8 vijećnika odnosno da postoji kvorum za donošenje odluka. Predlaže Ivanu Takalić
za zapisničara, te Anu Mužar i Kseniju Savić za ovjerovitelje zapisnika.
Ovakvi prijedlozi usvojeni su jednoglasno
Danko Šargač predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice općinskog vijeća (D. Šargač)
2. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Marijanci (D. Dorkić)
3. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Marijanci
za 2017. godinu (I. Pandurić)
4. Usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2018. godinu (I. Pandurić)
5. Usvajanje proračuna Općine Marijanci za 2018. godinu i projekcije Proračuna
za 2019. i 2020. godinu (D. Dorkić)
6. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Marijanci za 2018. godinu
(D. Dorkić)
7. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje
političkih stranaka zastupljenih u općinskom vijeću Općine Marijanci za 2018.
godinu (I. Pandurić)
8. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz
članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2018. godinu (I. Pandurić)
9. Donošenje Plana javne nabave za 2018. godinu (I. Pandurić)
10. Donošenje Plana koncesija za 2018. godinu (I. Padurić)
11. Donošenje Plana javnih potreba u kulturi za 2018. god (I. Pandurić)
12. Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2018. god (I. Pandurić)
13. Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu,
srednjem i visokom obrazovanju za 2018. god (I. Pandurić)
14. Donošenje Programa javnih potreba u sportu za 2018. god (I. Pandurić)
15. Donošenje Programa javnih potreba u vatrogastvu za 2018. god (I. Pandurić)
16. Donošenje Plana prijma u službu za 2018. god (I. Pandurić)

17. Donošenje Plana prijma vježbenika na stručno osposobljavanje za 2018.
godinu (I. Pandurić)
18. Donošenje Plana klasifikacijskih oznaka za 2018. godinu (I. Pandurić)
19. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima
općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa (D.
Dorkić)
20. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za
članove općinskog vijeća i radnih tijela (D. Dorkić)
21. Vijećnička pitanja i razno
Predloženi dnevni red usvojen je sa 8 glasova ZA te se prelazi na rad po redoslijedu.
Ad 1.
S obzirom da nije bilo primjedbi Zapisnik sa 5. sjednice općinskog vijeća usvojen je sa
8 glasova ZA.
Ad 2.
Darko Dorkić obrazlaže točku te pojašnjava da se nakon donošenja prve odluke o II.
Izmjenama i dopunama PPUOM utvrdio određeni propust kod planiranja prostora za
rekreacijsku zonu na ribnjaku „Plosna“ Kunišinci te se ovom prilikom dodaje još jedna točka
izmjena koja se odnosi upravo na ovu lokaciju.
S obzirom da se nitko nije javio za raspravu, nakon glasnaja, Odluka o izmjenama
Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marijanci usvojena je
sa 7 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.
Ad 3.
Ivan Pandurić u kratkim crtama obrazlaže točku odnosno predloženi dokument koji je
vijećnicima dostavljen na uvid kao radni materijal.
S obzirom da se nitko nije javio za raspravu, nakon glasanja, Analiza stanja sustava
civilne zaštite na području Općine Marijanci za 2017. godinu usvojena je sa 8 glasova ZA.
Ad 4.
Ivan Pandurić ukratko obrazlaže predloženi plan upoznavajući vijećnike sa svim
planiranim aktivnostima sustava civilne zaštite u 2018. godini, te strukturom financiranja
istog.
Josip Dukmenić postavlja pitanje o mogućnosti financiranja Općine Marijanci kod
ispunjavanja obveza pravnih osoba od važnosti za sustav civilne zaštite na što mu Ivan
Pandurić odgovara kako je Općina Marijanci dužna refundirati nastale troškove pravnih osoba
prilikom eventualnih intervencija.
S obzirom da se više nitko nije javio za raspravu, nakon glasanja, Plan razoja sustava
civilne zaštite na području Općine Marijanci u 2018. godini usvojena je sa 8 glasova ZA.
U 17:30 sati vijećnica Sandra Oršikić-Stanković se pridružuje sjednici te
predsjedavajući Danko Šargač konstatira da je na sjednici prisutno 9 vijećnika.

Ad 5.
Darko Dorkić detaljno obrazlaže i upoznaje vijećnike sa svojim prijedlogom
Proračuna Općine Marijanci za 2018. godinu te projekcijama proračuna za 2019. i 2020.
godinu kako slijedi:
A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA
OPIS
Proračun za
2018. godinu

Projekcija za
2019. godinu

Projekcija za
2020. godinu

18.388.000,00

13.774.200,00

12.719.200,00

3.

PRIHODI OD PROD.
NEFINANC. IMOV 162.000,00
UKUPNO
18.550.000,00

122.000,00
13.896.200,00

119.500,00
12.838.700,00

4.

RASHODI POSL.

4.091.200,00

4.071.000,00

5.

RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE
IMOVINE
14.474.000,00
UKUPNI
RASHODI
18.175.000,00
RAZLIKA +/375.000,00

9.245.000,00

8.197.700,00

13.336.200,00
560.000,00

12.268.700,00
570.000,00

Projekcija za
2019. godinu

Projekcija za
2020. godinu

1.
2.

6.
7.

PRIHODI
POSLOVANJA

3.701.000,00

B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA
OPIS
1.
2.
3.

Proračun za
2018. godinu

PRIMICI OD FINAN.
IMOVINE I
ZADUŽIVANJA
0,00
IZDACI ZA FINAN.
IMOVINU I OTPLATE
ZAJMOVA
375.000,00
NETO
FINANCIRANJE -375.000,00

C. VIŠAK/MANJAK PRIHODA 0
OPIS
Proračun za
2018. godinu
1. UKUPNI PRIHODI
I PRIMICI
2. UKUPNI RASHODI
I IZDACI
3. VIŠAK/MANJAK

0,00

0,00

560.000,00

570.000,00

-560.000,00

-570.000,00

0
Projekcija za
2019. godinu

0
Projekcija za
2020. godinu

18.550.000,00

13.896.200,00

12.838.700,00

18.550.000,00
0,00

13.896.200,00
0,00

12.838.700,00
0,00

također detaljno obrazlaže stavke prihoda i rashoda, te na kraju izlaganja izražava
zadovoljstvo izvršavanjem proračuna za 2017. godinu. koji služi kao kvalitetna podloga za
planiranje proračuna 2018. godine kojeg smatra dobrim i kvalitetnim te predlaže vijećnicima
da ga kao takvog i prihvate.
Josip Dukmenić postavlja pitanje vezano plan vlastitih prihoda za 2018. godinu koji je
direktno povezna sa indeksom razvijenosti Općine Marijanci odnosno sustavom pomoći sa
državne razine, konkretno dali je ovo realan iznos s obzirom na veliko povećanje za razliku
od prije nekoliko godina, na što mu Darko Dorkić odgovara kako se ova stavka prihoda nije
planirala napamet nego se direktno kontaktiralo Ministarstvo financija RH po ovom pitanju
odnosno kako bi se dobio okvirni iznos pomoći za Općinu Marijanci.
S obzirom da se više nitko nije javio za raspravu, nakon glasanja, Proračun Općine
Marijanci za 2018. godinu te projekcija za 2019. i2020. godinu usvojena je sa 7 glasova ZA i
2 PROTIV.
Ad 6.
Darko Dorkić ukratko upoznaje nazočne sa tekstom predložene Odluke napominjući
kako je u biti ona samo formalne prirode s obzirom da je proračun prethodno usvojen.
S obzirom da se nitko nije javio za raspravu, nakon glasanja, Odluka o izvršavanju
Proračuna Općine Marijanci za 2018. godinu usvojena je sa 7 glasova ZA i 2 PROTIV.
Ad 7.
Ivan Pandurić obrazlaže prijedlog financiranja političkih stranaka zastupljenih u vijeću
Općine Marijanci za 2018. godinu, a nakon obrazlaganja za riječ se javlja Darko Bočkinac
koji predsjedniku općinskog vijeća podnosi pismeno očitovanje vijećnika Darka Bočkinca,
Alena Babića i Domagoja Ivanišića o namjeri da unutar koalicije koju su predstavljali na
proteklim lokalnim izborima, zastupaju i predstavljaju interese Hrvatske narodne stranke –
liberalnih demokrata, te da se financijska sredstva namijenjena Hrvatskoj seljačkoj stranci
predložena predmetnom odlukom prenamjene i odrede za Hrvatsku narodnu stranku –
liberalne demokrate, odnosno da se ista odluka u tome dijelu izmjeni.
S obzirom da se više nitko nije javio za raspravu, nakon glasanja, Odluka o
raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Marijanci usvojeno je sa 9 glasova ZA.
Predsjedavajući Danko Šargač, uz konstataciju dase točke 8. do 18. odnose i konkretno
su vezane uz stavke usvojenog proračuna te su neke od istih samo proceduralne prirode,
predlaže da se ide od točke do točke, te ukoliko nema nikakvih pitanja po konkretnoj točci ili
zahtjeva za obrazloženje, ista točka daje na glasanje.
Ovakav prijedlog usvojen je jednoglasno.
Ad 8.
S obzirom da se nitko nije javio za raspravu, nakon glasanja, Program održavanja
komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u
Općini Marijanci u 2018. godini usvojen je sa 9 glasova ZA.

Ad 9.
S obzirom da se nitko nije javio za raspravu, nakon glasanja, Plan nabave Općine
Marijanci za 2018. godinu usvojen je sa 9 glasova ZA.
Ad 10.
S obzirom da se nitko nije javio za raspravu, nakon glasanja, Plan koncesija za Općinu
Marijanci za 2018. godinu usvojen je sa 7 glasova ZA i 2 PROTIV.
Ad 11.
S obzirom da se nitko nije javio za raspravu, nakon glasanja, Program javnih potreba u
kulturi za Općinu Marijanci za 2018. godinu usvojen je sa 8 glasova ZA i 1 PROTIV.
Ad 12.
S obzirom da se nitko nije javio za raspravu, nakon glasanja, Program javnih potreba u
socijalnoj skrbi za Općinu Marijanci za 2018. godinu usvojen je sa 9 glasova ZA.
Ad 13.
S obzirom da se nitko nije javio za raspravu, nakon glasanja, Program javnih potreba u
predškolskom odgoju, školstvu i visokoškolskom obrazovanju za Općinu Marijanci za 2018.
godinu usvojen je sa 9 glasova ZA.
Ad 14.
Darko Bočkinac postavlja pitanje načelniku Općine Marijanci Darku Dorkiću dali mu
se itko od strane NK „Mladosti“ javio u vezi postavljanja reflektora na nogometnom igralištu
u Črnkovcima na što Darko Dorkić odgovara da do današnjeg dana nitko nije s njime stupio u
kontakt vezano za predmetnu aktivnost.
S obzirom da se nitko nije javio za raspravu, nakon glasanja, Program javnih potreba u
sportu za Općinu Marijanci za 2018. godinu usvojen je sa 7 glasova ZA i 2 PROTIV.
Ad 15.
S obzirom da se nitko nije javio za raspravu, nakon glasanja, Program javnih potreba u
vatrogastvu za Općinu Marijanci za 2018. godinu usvojen je sa 8 glasova ZA i 1 PROTIV.
Ad 16.
S obzirom da se nitko nije javio za raspravu, nakon glasanja, Plan prijma u službu za
Općinu Marijanci za 2018. godinu usvojen je sa 8 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.
Ad 17.
S obzirom da se nitko nije javio za raspravu, nakon glasanja, Plan prijma vježbenika
na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odonosa u Jedinstveni upravni odjel Općine
Marijanci za 2018. godinu usvojen je sa 8 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.

Ad 18.
S obzirom da se nitko nije javio za raspravu, nakon glasanja, Plan klasifikacijskih
oznaka za Općinu Marijanci za 2018. godinu usvojen je sa 8 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.
Ad 19.
Darko Dorkić obrazlaže točku te napominje kako je do ovog prijedloga došlo uslijed
povećanja plaća na državnoj razini u svim državnim i javnim službama, a potrebno je
napomenuti da se osnovica za plaće u Općini Marijanci nije povečala od 2010. godine.
Također informira sve vijećnike kako je povećanje osnovice za obračun plaće, u iznosu od
5%, predvidio i za općinske službenike i namještenike što će utvrditi posebnim aktom s
obzirom da je na to ovlašten kao načelnik općine.
Alen Babić se izjašnjava da je protiv povećanja plaća jer smatra da još nije vrijeme za
ovakve odluke sa obzirom na socijalno satnje u Općini Marijanci.
Kako se više nitko nije javio za raspravu, nakon glasanja, Odluka o izmjeni Odluke o
plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika načelnika iz radnog odnosa usvojena
je sa 7 glasova ZA i 2 PROTIV.
Ad 20.
Darko Dorkić obrazlaže točku i predlaže povećanje naknada za rad članova općinskog
vijeća i radih tijela općinskog vijeća iz razloga što visina ovih naknada datira još iz 2005.
godine i po visini je daleko najmanja u odnosu na okolne općine i gradove, te će se sa
predloženim povećanjem vjerojatno i ostati najmanja naknada. Upravo zato predlaže ovakvo
povećanje koje bi bilo u visini jedne prosječne dnevnice a svako sudjelovanje na sjednici
općinskog vijeća.
Kako se nitko nije javio za raspravu, nakon glasanja, Odluka o izmjeni i dopuni
Odluke o visini naknade za članove općinskog vijeća i radnih tijela usvojena je sa 7 glasova
ZA i 2 PROTIV.
Ad 21.
Darko Bočkinac postavlja pitanje što je sa dječjim vrtićem u Črnkovcima dali se ondje
postojeći vrtić planira uređivati ili možda graditi novi?
Sandra Oršikić-Stanković postavlja pitanje dali se kod planiranja rekonstrukcije vrtića
u Marijancima vodilo računa o snijegu koji na pločnik pada sa krova susjedne zgrade u
vlasništvu Općine Marijanci?
Darko Dorkić odgovara na pitanja Darka Bočkinca kako se u Općini Marijanci planira
graditi jedan jedini vrtić sa programom cijelodnevnog rada koji će biti namijenjen za svu
djecu sa područja Općine Marijanci a na Općini Marijanci je da pronađe model kako će
pomoći roditeljima da im se trošak smještanja djece u ovaj dječji vrtić zadrži na minimalnoj
razini. Postojeći dječji vrtić u Črnkovcima održavat će se i funkcionirati dok god za to budu
postojali uvjeti odnosno dok ne počne sa radom novi vrtić.
Što se tiče pitanja Sandre Oršikić-Stanković, Darko Dorkić odgovara kako se itekako
vodi računa o ovom problemu a predmetan zgrada u vlasništvu Općine Marijanci predviđena
je za kompletnu rekonstrukciju do otvaranja novog dječjeg vrtića.
Josip Dukmenić uključuje se u raspravu na temu upita Darka Bočkinca sa
konstatacijom da dječji vrtić u Črnkovcima trenutačno djeluje u nezakonitom prostoru jer se

nalazi u objektu koji nije u vlasništvu Općine Marijanci nego Republike Hrvatske, također,
smatra se i da su svi radovi i investicijska ulaganja u isti objekt nezakoniti sve dok se ne riješe
imovinsko-pravna pitaja. Osim toga, podsjeća, kako Općina Marijanci gotovo 15 godina
pokušava riješiti imovinsko-pravne odnose ne samo na objektu u kojem radi vrtić u
Črnkovcima, nego i u slučaju nogometnog igrališta, kao i parcele na kojoj se nalaze stanovi,
te ovim putem pobija sve napise i izjave pojedinaca kako "općinska vlast" ne radi ništa po
ovom pitanju.
Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednik vijeća Danko Šargač zaključio je
sjednicu u 18:50 sat, poželio svim nazočnima sretne nadolazeće blagdane i uspješnu Novu
2018. godinu, te pozvao sve nazočne na prigodni Božićni domjenak u salu društvenog doma
Marijanci.
Zapisničar:
Ivana Takalić _______________________
Ovjerovitelji zapisnika:
1. Ana Mužar _________________
2. Ksenija Savić _________________

