ZAPISNIK
Sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci održane 26. ožujka 2018. godine sa
početkom u 18:00 sati.
Nazočni: Miroslav Bočkinac, Kruno Belošević, Ana Mužar, Josip Dukmenić, Sandra OršikićStanković, Danko Šargač, Alen Babić, Darko Bočkinac, Ksenija Savić, Ana Alšić, Anamarija
Molnar.
Odsutni: 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 18:10 sati.
Predsjedavajući Danko Šargač pozdravio je sve nazočne i konstatirao da je na sjednici
prisutno 10 vijećnika odnosno da postoji kvorum za donošenje odluka. Predlaže Ivanu Takalić
za zapisničara, te Ksenija Savić i Kruno Belošević za ovjerovitelje zapisnika.
Ovakvi prijedlozi usvojeni su jednoglasno
Danko Šargač predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća (D. Šargač)
2. Izvješće Mandatne komisije o ostavci na dužnost vijećnika (Mandatna komisija)
3. Razrješenje dosadašnjeg vijećnika i imenovanje novog vijećnika (Komisija za
izbor i imenovanje)
4. Donošenje Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća Općine
Marijanci (D. Dorkić)
5. Usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Općinu
Marijanci u 2017. godini (D. Dorkić)
6. Usvajanje godišnjeg obračuna Proračuna za 2017. godinu (D. Dorkić)
7. Izvješće o stanju potraživanja i obveza Općine Marijanci na dan 31.12.2017.
godine (I. Pandurić)
8. Izvješće o isplaćenim naknadama za novorođenu djecu u 2017. godini (I.
Pandurić)
9. Izvješće o isplati jednokratnih pomoći za podmirenje troškova stanovanja u
2017. godini (I. Pandurić)
10. Izvješće o isplati pomoći za studiranje za akademsku godinu 2016./2017. (I.
Pandurić)
11. Izvješće o isplati pomoći za podmirenje troškova stanovanja učenika srednjih
škola sa područja Općine Marijanci za školsku godinu 2016./2017. (I. Pandurić)
12. Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj vodoopskrbe i
odvodnje na području Općine Marijanci za 2017. godinu (I. Pandurić)
13. Polugodišnje izvješće načelnika Općine Marijanci za razdoblje 01.07. 31.12.2017. godine (D. Dorkić)
Vijećnička pitanja i razno

Predloženi dnevni red usvojen je sa 10 glasova ZA te se prelazi na rad po redoslijedu.
Ad 1.
S obzirom da nije bilo primjedbi Zapisnik sa 7. sjednice općinskog vijeća Općine
Marijanci usvojen je sa 10 glasova ZA.
Ad 2.
Predsjednica Mandatne komisije Ana Alšić podnosi izvješće vijeću u kojem navodi da
je vijećnik Domagoj Ivanišić podnio pravovaljanu ostavku na dužnost vijećnika te da su
stečeni zakonski uvjeti za početak mandata njegovog zamjenika.
Ad 3.
Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje Kruno Belošević podnosi izvješće vijeću
kojim konstatira da se Domagoj Ivanišić razrješuje dužnosti vijećnika te se, sukladno
prijedlogu koalicije HNS-HSS-HSU te temeljem odredaba Zakona o lokalnim izborima za
njegovog zamjenika imenuje Anamarija Molnar.
Nakon izvješća Komisije za izbor i imenovanje Anamarija Molnar polaže prisegu na
dužnost te svojim potpisom na istu postaje nova vijećnica Općinskog vijeća Općine Marijanci.
Predsjedavajući Danko Šargač konstatira da je na sjednici prisutno 11 vijećnika.
Ad 4.
Darko Dorkić prezentira predloženi planski dokument koji proizlazi iz zakonskih
obveza Zakona o sustavu civilne zaštite napomenuvši da je svakom od vijećnika isti dan na
uvid zajedno sa ostalim materijalima za sjednicu vijeća te su svi imali prilike proučiti ga do
same sjednice vijeća.
Alen Babić smatra da je planski dokument dobro napravljen kao i nacrt akta za
usvajanje istog dokumenta odnosno podržava donošenje istog.
S obzirom da se nitko nije javio za raspravu po ovoj točki dnevnog reda, nakon
glasanja Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća Općine Marijanci donesena je
sa 11 glasova ZA.
Ad 5.
Darko Dorkić podnosi opsežno izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Marijanci u 2017. godini
S obzirom da se nitko nije javio za raspravu, nakon glasanja, Zaključak o usvajanju
izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za područje Općine Marijanci u 2017.
godini donešen je sa 11 glasova ZA.
Ad 6.
Darko Dorkić upoznaje nazočne sa izvršenje proračuna Općine Marijanci za 2017.
godinu napominjući da je isti ostvaren u 98,5% te smatra da je ovo plod dobrog planiranja.
Također napominje da su ostvareni prihodi nešto veći od ostvarenja rashoda te je iz toga
nastao višak od 52.136,88 kuna koji će se rasporediti u predstojećem rebalansu proračuna.

Alen Babić javlja se za raspravu sa zahtjevom da se da izvješće o utrošku sredstava
koje su iz općinskog proračuna primile udruge civilnog društva sa područja Općine Marijanci
kako bi se znalo na što se troši novac na što mu Darko Dorkić odgovara kako sve udruge
redovito u Jedinstveni upravni odjel Općine Marijanci dostavljaju svoje financijske planove i
izvješća o utrošku sredstava nakon održavanja godišnjih skupština.
Josip Dukmenić postavlja pitanje o ostvarenju prihoda od poreza na dohodak, odnosno
dali isti iznos možemo očekivati i u 2018. godini na što mu Darko Dorkić odgovara kako
očekuje i veći prihod u 2018. godini po ovoj osnovi.
Nakon glasanja, Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna Proračuna Općine
Marijanci za 2018. godinu usvojen je sa 8 glasova ZA, 2 SUZDRŽANA i 1 PROTIV.
Ad 7.
Ivan Pandurić podnosi izvješće o stanju potraživanja i obveza Općine Marijanci na dan
31.12.2017. godine.
Josi Dukmenić komentira kako nije dobro što su se potraživanja povećala u odnosu na
isto razdoblje 2016. godine te ukazuje na potrebu za poduzimanje više aktivnosti za naplatu
dospjelih potraživanja.
Ad 8.
Ivan Pandurić podnosi izvješće o isplaćenim naknadama za novorođenu djecu u 2017.
godini.
Ad. 9.
Ivan Pandurić podnosi izvješće o isplati jednokratnih pomoći za podmirenje troškova
stanovanja u 2017. godini.
Alen Babić postavlja pitanje načelniku Darku Dorkiću po kojem kriteriju se
odobravaju ovi oblici pomoći na što mu načelnik odgovara kako se iste pomoći dodjeljuju
temeljem zamolbi sa popratnom dokumentacijom koja dokazuje stvarno stanje podnositelja
zahtjeva te jedan dio temelje određenih zakonskih odredaba.
Ad. 10.
Ivan Pandurić podnosi izvješće o isplati pomoći za studiranje za akademsku godinu
2016./2017.
Ad. 11.
Ivan Pandurić podnosi izvješće o isplati pomoći za podmirenje troškova stanovanja
učenika srednjih škola sa područja Općine Marijanci za školsku goidnu 2016./2017.
Ad. 12.
Ivan Pandurić podnosi izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za
razvoj vodoopskrbe i odvodnje na području Općine Marijanci za 2017. godinu.

Ad. 13.
Načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić podnosi izvješće o radu za period 01.07. 31.12.2017. godine nakon kojeg predsjednik vijeća Danko Šargač konstatira da je ispunjena
zakonska obveza načelnika o podnošenju polugodišnjeg izvješća o radu.
Ad. 14.
Alen Babić predlaže da se na prilazu mostu preko rijeke Karašice u naselju Bočkinci
postavi rasvjetno tijelo jer se radi o lokaciji koja nije osvjetljena i predstavlja opasnost za
vozače. Također postavlja pitanje načelniku Darku Dorkiću dali se radi išta u vezi nabavke
televizora u dječjem vrtiću u Črnkovcima na što mu načelnik odgovara kako je posjetio ovaj
dječji vrtić ali mu nitko nije ukazao na potrebu nabavke novog televizora, a takođe niti
ravnateljica vrtića nije uputila nikakvu zamolbu za nabavku istog.
Alen Babić postavlja pitanje zašto se ne uređuju i održavaju stabla oko područne
Osnovne škole u Črnkovcima na što mu Darko Dorkić odgovara kako je osnivač škole, njen
vlasni, kako samog objekta, tako i njenog okoliša Osječko – baranjska županija te Općina
Marijanci nema nikakvu ingerenciju nad istim, osim toga, niti mu je ravnateljica ove škole
ukazala na potrebu bilo kakve intervencije Općine Marijanci u pogledu uređenja okoliša.
Darko Bočkinac postavlja pitanje kada se može očekivati dovršetak izgradnje
županijske ceste Bočkinci – Čamagajevci na što mu Darko Dorkić odgovara kako nema točna
saznanja.
Josip Dukmenić zahtjeva od načelnika Darka Dorkića informacije o provedbi mjera
ruralnog razvoja, na što mu je ista dana kako slijedi:
- mjera 7.2.1. na koju je HIDROBEL d.o.o. Belišće nominirao projekt izgradnje
sustava odvodnje naselja Črnkovci – isti projekt je odbijen ali se građevinska
dokumentacija kao i određeni poslovni odnosi prilagođavaju natječaju koji je
najavljen za travanj ili svibanj ove godine te će isti projekt biti ponovno nominiran.
- mjera 7.2.2. - izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta i poljskih puteva odbijen iz razloga neispunjavanja svih uvjeta programa.
- mjera 7.4. - izgradnja društvenog doma Črnkovci – projekt je prihvatljiv ali se
zbog velikog broja prijava nalazi ispod crte na rang listi i nije odobren za financiranje
te će isti projekt biti prijavljen ponovno na novi natječaj najavljen za travanj ili
svibanj 2018. godine.
- na istu mjeru javio se i DVD Marijanci sa projektom rekonstrukcije i dogradnje
Vatrogasnog doma u Marijancima te je isti projekt odobren za financiranje.
Josip Dukmenić postavlja pitanja o stanju projekta rekonstrukcije i dogradnje dječje
vrtića u Marijancima, o stanju Prometnog elaborata, u fazi provedbe II. Izmjena i dopuna PPU
Općine Marijanci te o postupku donošenja novog Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem.
Darko Dorkić odgovara mu sljedeće:
 rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića u Marijancima – u postupku su aktivnosti za
ishođenje građevinske dozvole a predmetni zahvat nominiran je za sufinancirnje na
natječaje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te Ministarstva za
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
 Prometni elaborat – odobren je od svih nadležnih tijela te bi se ubrzo trebalo krenuti u
njegovu provedbu.
 II. izmjene i dopune PPU Općine Marijanci – izrađen je konačni prijedlog izmjena i
dopuna, predstoji još ishođenje suglasnosti Osječko – baranjske županije i usvajanje
istih na općinskom vijeću.



Novi Program raspolaganja poljoprivrednih zemljištem u vlaništvu RH – zasad nije
bilo nikakvih aktivnosti vezanih za isto ali će se po ovom pitanju ubrzo početi raditi
kako bi se ispoštovali zakonski određeni rokovi.

Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednik vijeća Danko Šargač zaključio je
sjednicu u 20:15 sati.
Zapisničar:
Ivana Takalić _______________________
Ovjerovitelji zapisnika:
1. Ksenija Savić
2. Kruno Belošević

_________________

