
Z A P I S N I K

Sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci održane 07. lipnja 2018. godine sa 
početkom u 19:00 sati.

Nazočni: Miroslav Bočkinac, Kruno Belošević, Ana Mužar, Josip Dukmenić, Sandra Oršikić-
Stanković, Danko Šargač, Alen Babić, Katarina Krleža, Ana Alšić, Anamarija Molnar.

Odsutni: Darko Bočkinac 

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 19:00 sati.

Predsjedavajući Danko Šargač pozdravio je sve nazočne i konstatirao da je na sjednici 
prisutno 9 vijećnika odnosno da postoji kvorum za donošenje odluka. Predlaže Ivanu Takalić 
za zapisničara, te Josipa Dukmenića i Sandru Oršikić-Stanković za ovjerovitelje zapisnika.

Ovakvi prijedlozi usvojeni su jednoglasno

Danko Šargač predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 8. 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. Usvajanje Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Marijanci (I. Pandurić)
5. Donošenje Odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Marijanci 

za razdoblje od 2018. do 2023. godine (I. Pandurić)
6. Donošenje Odluke o javnim priznanjima Općine Marijanci (I. Pandurić)
7. Donošenje Odluke o imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine 

Marijanci (I. Pandurić)
8. Donošenje Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine 

Marijanci (I. Pandurić)
9. Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja za zakup 

poslovnog prostora u vlasništvu Općine Marijanci (I. Pandurić)
10. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu RH (D. Dorkić)
11. Izvješće o ulasku Općine Marijanci u temeljni kapital Hidrobela d.o.o. Belišće (D.

Dorkić)
12. Izvješće o radu udruga sa područja Općine Marijanci (I. Pandurić)

a.) VATROGASTVO
b.) SPORT
c.) KULTURA
d.) UHDDR O.O. MARIJANCI

13. Vijećnička pitanja i razno



Predloženi dnevni red usvojen je sa 9 glasova ZA te se prelazi na rad po redoslijedu.

Ad 1.

S obzirom da nije bilo primjedbi Zapisnik sa 8. sjednice općinskog vijeća Općine 
Marijanci usvojen je sa 9 glasova ZA.

Ad 2.

Predsjednica Mandatne komisije Ana Alšić podnosi izvješće vijeću u kojem navodi da 
je vijećnica Ksenija Savić podnijela pravovaljanu ostavku na dužnost vijećnika te da su 
stečeni zakonski uvjeti za početak mandata njenog zamjenika.

Ad 3.

Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje Kruno Belošević podnosi izvješće vijeću 
kojim konstatira da se Ksenija Savić razrješuje dužnosti vijećnika te se, sukladno prijedlogu 
Hrvatske demokratske zajednice, te temeljem odredaba Zakona o lokalnim izborima za njenu 
zamjenicu imenuje Katarina Krleža.

Nakon izvješća Komisije za izbor i imenovanje Katarina Krleža 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 10 vijećnika.

Ad 4.

Ivan Pandurić ukratko obrazlaže točku te predsjedavajući Danko Šargač otvara 
raspravu.

Josip Dukmenić postavlja pitanje vezano za javni uvid prijedloga nacrt II. Izmjena i 
dopuna PPU Općine Marijanci odnosno dali je bilo primjedaba i koje su od istih usvojene na 
što mu traženu informaciju daju Ivan Pandurić i Darko Dorkić

S obzirom da se nitko nije javio za raspravu po ovoj točki dnevnog reda, nakon 
glasanja Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Marijanci usvojena je sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA.

Ad 5.

Ivan Pandurić ukratko obrazlaže točku te predsjedavajući Danko Šargač otvara 
raspravu.

S obzirom da se nitko nije javio za raspravu, nakon glasanja, Odluka o usvajanju Plana
gospodarenja otpadom Općine Marijanci za razdoblje 2018. do 2023. godine usvojen je sa 8 
glasova ZA i 2 SUZDRŽANA.

Ad 6.

Ivan Pandurić ukratko obrazlaže točku a u obrazlaganje se uključuje i Darko Dorkić sa
konstatacijom kako Općina Marijanci do sada nikada u svojoj povijesti nije davala javna 
priznanja koja su propisana Statutom Općine Marijanci a obilježavanje 25. obljetnice 
postojanja Općine Marijanci smatra prikladnim trenutkom za dodjelu istih.



Predsjedavajući Danko Šargač otvara raspravu a kako se nitko nije javio za 
raspravu predmetnu odluku dao je na glasanje te je nakon glasanja, Odluka o javnim 
priznanjima Općine Marijanci usvojena sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.

Ad 7.

Ivan Pandurić čita prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja 
Općine Marijanci.

Danko Šargač otvara raspravu a kako se za istu nitko nije javio Odluka o imenovanju 
Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Marijanci nakon glasanja usvojena je sa 9 glasova 
ZA i 1 SUZDRŽAN.

Ad 8.

Ivan Pandurić ukratko obrazlaže točku te predsjedavajući Danko Šargač otvara 
raspravu a kako se za istu nitko nije javio Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u 
vlasništvu Općine Marijanci nakon glasanja usvojena je sa 10 glasova ZA.

Ad. 9.

Ivan Pandurić čita prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja 
za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Marijanci

Danko Šargač otvara raspravu a kako se za istu nitko nije javio Odluka o imenovanju 
Povjerenstva za provedbu natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine 
Marijanci nakon glasanja usvojena je sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA.

Ad. 10.

Darko Dorkić detaljno je obrazložio nacrt prijedloga Programa raspolaganje 
poljoprivrednim zemljištem po katastarskim općinama napomenuvši kako je k.o. Kunišinci 
izostavljena iz ovog prijedloga jer je ovdje u tijeku katastarska izmjera i tek nakon provedbe 
izmjere program će se nadopuniti sa ovom katastarskom općinom. Pojasnio je također kako će
nakon usvajanja nacrta prijedloga programa isti biti na javnom uvidu u trajanju 15 dana kada 
će sve zainteresirane strane moći uložiti svoje eventualne prigovore i primjedbe koje će 
razmotriti općinskog vijeće i nakon toga, te nakon suglasnosti Osječko – baranjske županije i 
Ministarstva poljoprivrede, usvojiti.

Danko Šargač otvara raspravu a kako se za istu nitko nije javio Odluka o usvajanju 
prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH donesena je sa
8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA.

Ad. 11.

Darko Dorkić podnosi izvješće o ulasku Općine Marijanci u temeljni kapital Hidrobela
d.o.o. Belišće napominjući kako Općina Marijanci ulaskom u ovo suvlasništvo neće ostvariti 
nikakva upravljačka prava s obzirom da se radi o svega nešto više od 3% vlasništva, ali se 
ostvaruju svi preduvjeti za nominiranje projekata vodoopskrbe i odvodnje Hidrobela d.o.o. 
Belišće na području Općine Marijanci.

 



Ad. 12.

Ivan Pandurić podnosi izvješće o radu udruga civilnog društva sa područja Općine 
Marijanci za 2017. godinu.

Josip Dukmenić postavlja pitanje dali su udruge održale godišnje skupštine na što mu 
Ivan Pandurić odgovara kako još UHDDR O.O. Marijanci treba održati istu i svi su onda 
ispunili svoju temeljnu obvezu.

Alen Babić napominje kako je dužnost svih udruga podnijeti izvješće općinskom 
vijeću ali se u načelu ne slaže sa modelom financiranja udruga.

Miroslav Bočkinac smatra da bi kompletna računovodstva svih udruga sa područja 
Općine Marijanci te vođenje knjiga bilo potrebno prebaciti na Jedinstveni upravni odjel 
Općine Marijanci pa i pod cijenu zapošljavanja novog djelatnika koji bi se time bavio.

Josip Dukmenić slaže se sa ovim prijedlogom ali mišljenja je da prvo treba razgovarati
sa svim udrugama po ovom pitanju jer postoji mogućnost da neke udruge ne žele svoje 
knjigovodstvo predati na upravljanje Općini. Osim toga pohvaljuje rad svih udruga, te njihovo
zalaganje da opstanu i rade unatoč svim poteškoćama, a primjećuje da su sve udruge u 
financijski pozitivnom saldu što je za svaku pohvalu.

Darko Dorkić odgovara na prijedlog Miroslava Bočkinca te smatra kako i u 
postojećim kapacitetima Jedinstvenog upravnog odjela postoji prostora za odrađivanje ovog 
posla.

S obzirom da se više nitko nije javio za raspravu, Danko Šargač zatvara istu te izvješća
daje na glasanja te su nakon isto sva izvješća prihvaćena sa 8 glasova ZA, 1 PROTIV i 1 
SUZDRŽAN.

Ad. 13.

Josip Dukmenić postavlja pitanje vezano uz prihvaćeni Plan gospodarenja otpadom 
odnosno visinu investicije za izgradnju Reciklažnog dvorišta i nabavku komunalne opreme 
koji su istim planom predviđeni do 2020. godine?

Ivan Pandurić odgovara kako su iznosi planiranih investicija u samom Planu 
gospodarenja otpadom dosta realni ali se sve planira realiziarti uz pomoć sufinanciranja 
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Alen Babić postavlja pitanje zašto se još nije riješilo pitanje osvjetljenja ceste u 
Bočkincima kod mosta prijeko rijeke Karašice, te što je sa autobusnom linijom kroz naselje 
Bočkinci?

Darko Dorkić odgovara kako zna za cjelokupnu situaciju i da je nalog za rješavanje 
ovog problema proslijeđen obrtu koji se bavi održavanjem javne rasvjete na području Općine 
Marijanci. Što se tiče autobusne linije, smatra da je prvi korak rješavanje zahtjeva koje pred 
općinu stavlja novoizrađeni prometni elaborat koji propisuje gdje se i na koji način u 
naseljima smještaju autobusna stajališta te je ovog prvi preduvjet za pokušaj organiziranja 
autobusne linije koja prolazi kroz naselje Bočkinci.

Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednik vijeća Danko Šargač zaključio je 
sjednicu u 20:26 sati.

Zapisničar: Ovjerovitelji zapisnika:
Ivana Takalić __________________                    

  1. Josip Dukmenić        _____________

2. Sandra Oršikić-Stanković                    


