
Z A P I S N I K

Sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci održane 18. srpnja 2018. godine sa 
početkom u 19:00 sati.

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

Odsutni: Alen Babić, Katarina Krleža. 

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 19:10 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 Miroslava Bočkinc i Darka Bočkinca za ovjerovitelje zapisnika.

Ovakvi prijedlozi usvojeni su jednoglasno

Danko Šargač predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća (D. Šargač)
2. Usvajanje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Marijanci za 2018. godinu (D. 

Dorkić)
3. Donošenje Odluke o izvršavanju I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine 

Marijanci za 2018. godinu (D. Dorkić)
4. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Rekonstrukcija 

– prenamjena i dogradnja dječjeg vrtića Marijanci na području Općine 
Marijanci (D. Dorkić)

5. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt rekonstrukcija i 
dogradnja vatrogasnog i društvenog doma Črnkovci na području Općine 
Marijanci (D. Dorkić)

6. Donošenje Odluke o stjecanju vlasništva nad nekretninama k.č.br. 1337 i 1336, 
k.o. Marijanci (D. Dorkić)

7. Razmatranje i donošenje Odluke o prigovorima na prijedlog Programa 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske (D. 
Dorkić)

8. 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 9. sjednice općinskog vijeća Općine 
Marijanci usvojen je sa 9 glasova ZA.



Ad 2.

Darko Dorkić prezentira i obrazlaže I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Marijanci 
za 2018. godinu te napominje kako se proračun u ukupnom iznosu ne mijenja sukladno 
izvornom planu nego se izmjene događaju unutar stavaka proračuna kako slijedi: 

A.           RAČUNA PRIHODA I RAČUNA RASHODA
                                              Planirano  Izmjene i     Novi              Projekcija  Projekcija
                                                   2018.    dopune      plan 2018.          2019.          2020.
Prihodi                         18.388.000,00             -  18.388.000,00   13.789.200,00   12.725.200,00
Prihod od  prodaje
Nefinanc. Imovine            162.000,00       -             162.000,00        122.000,00        
119.500,00

Rashodi poslovanja        3.701.000,00   493.500,00   4.194.500,00  4.106.200,00 4.077.000,00
Rashodi za nef. Im       14.474.000,00  -441.314,00 14.032.686,00  9.245.000,00 8.247.000,00

Razlika – manjak              375.000,00   -52.186,00       322.814,00    560.000,00     520.000,00

*tablični prikaz nalazi se u privitku ove odluke i njezin je sastavni dio*

B.        RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

- višak prihoda iz prethodne godine                      52.186,02              -                     -

C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA  

                                               Planirano  Izmjene i     Novi              Projekcija  Projekcija
                                                   2018         dopune      plan 2018        2019.          2020.
Izdaci za otplatu zajmova     375.000,00        -          375.000,00    560.000,00    570.000,00

Nakon izlaganja Darka Dorkića za riječ se javlja Josip Dukmenić koji podržava 
ovakav prijedlog izmjena i dopuna proračuna.

S obzirom da se više nitko nije javio za raspravu po ovoj točki dnevnog reda, nakon 
glasanja Odluka o I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Marijanci za 2018. godinu usvojena 
je sa 9 glasova ZA.

Ad 3.

Darko Dorkić obrazlaže i treću točku dnevnog rada ukratko napominjući kako je ona 
sastavni dio netom prihvaćenih izmjena i dopuna proračuna za 2018. godinu te ju je potrebno 
izglasati kako bi iste bile potpune.

S obzirom da se nitko nije javio za raspravu po ovoj točki dnevnog reda, nakon 
glasanja Odluka o izvršenju I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Marijanci za 2018. godinu 
usvojena je sa 9 glasova ZA.



Ad 4.

Kako su 4. i 5. točka dnevnog reda sličnog karaktera predsjedavajući Darko Šargač 
predlaže da Darko Dorkić zajedno obrazloži ove dvije točke dnevnog reda te će se nakon 
rasprave glasovati za svaku posebno.

Darko Dorkić pojašnjava kako su predložene odluke ustvari sastavni dio 
dokumentacije za prijavu na financiranje projekata unutar mjere 7.4. Programa ruralnog 
razvoja RH. Oba projekta su u visokoj fazi pripremljenosti i u potpunosti će biti spremni za 
prijavu na objavljeni natječaj te moli općinsko vijeće da podrže ovu inicijativu i usvoje 
predmetne odluke.

Darko Bočkinac podržava prijedlog načelnika Općine Marijanci Darka Dorkića 
napominjući kako su ovo dva hvalevrijedna projekta kojima treba dati punu potporu i nadati 
se da će obadva biti realizirana kroz predmetni natječaj.

Anamarija Molnar postavlja pitanje načelniku Općine Marijanci što će biti sa vrtićem 
u Črnkovcima nakon uređenja i puštanja u funkciju novog vrtića u Marijancima na što Darko 
Dorkić odgovara da ako postoji izrazita želja roditelja za radom vrtića u Črnkovcima, te ako 
su isti voljni svoju djecu smjestiti u poludnevni program rada po otprilike istoj cijeni kakva će
biti i u Marijancima za cjelodnevni program, unatoč postojanju modernog vrtića u 
cjelodnevnom programu rada svega nekoliko kilometara dalje, tada će takav vrtić i ostati 
raditi, ali teško je očekivati da u ovako maloj općini djeluje i funkcionira dva dječja vrtića.

Anamarija Monar postavlja i pitanje vezano uz uređenje dječjih igrališta u naselju 
Črnkovci na što Darko Dorkić odgovara kako će se na ovo pitanje osvrnuti pod točkom 8. 
dnevnog reda.

Kako se više nitko nije javio za raspravu Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u 
projekt Rekonstrukcija – prenamjena i dogradnja dječjeg vrtića Marijanci na području Općine 
Marijanci nakon glasanja usvojena je sa 8 glasova ZA i 1 PROTIV.

Ad 5.

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt rekonstrukcija i dogradnja 
vatrogasnog i društvenog doma Črnkovci na području Općine Marijanci nakon glasanja 
usvojena je sa 9 glasova ZA.

Ad 6.

Darko Dorkić obrazlaže točku napominjući kako su novim izmjenama i dopunama 
prostornog plana predmetne zemljišne parcele predviđene za uređenje športsko – rekreacijske 
zone a nužnost kupnje prvenstveno vidi u potrebi za povećanjem parkirališnog prostora uz 
nogometno igralište za vrijeme različitih događanja kada se većina vozila parkira na 
bankinama izrazito prometne županijske ceste što je vrlo opasno. Kupnjom ovog zemljišta u 
vrlo kratkom roku ovaj problem se može riješiti.

Josip Dukmenić se javlja za riječ te u svojstvu dopredsjednika NK "Hajduka" 
Marijanci želi informirati vijeće kako je ovaj zahtjev u planu kluba već duži niz godina a sada 
su se stekli svi preduvjeti za realizaciju plana.

Darko Bočkinac također podržava prijedlog načelnika Općine Marijanci Darka 
Dorkića jer smatra da je potreba za adekvatnim smještanjem vozila za vrijeme aktivnosti na 
nogometnom igralištu opravdana.

S obzirom da se više nitko nije javio za raspravu po ovoj točki dnevnog reda, nakon 
glasanja Odluka o stjecanju vlasništva nad nekretninama k.č.br. 1337 i 1336, k.o. Marijanci  
usvojena je sa 8 glasova ZA i 1 PROTIV.



Ad 7.

Darko Dorkić podnosi izvješće sa javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljište u vlasništvu RH za područje Općine Marijanci te upoznaje nazočne
da je tijekom istog stiglo dva prigovora koje je potrebno razmotriti. Prvi se odnosi za zahtjev 
za izuzimanje od prodaje k.č.br. 1267, k.o. Marijanci dok se drugi prigovor odnosi na zahtjev 
za određivanje limita od 75 hektara koje je moguće dati u zakup po pojedinoj fizčkoj ili 
pravnoj osobi. Ovim putem predlaže da se prvi prigovor prihvati u cijelosti dok za drugi 
prigovor predlaže da se djelomično prihvati, odnosno da se odredi limit na 900 hektara koje je
moguće dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi. Ovakav prijedlog potkrepljuje 
činjenicom da je već sada gotovo 900 hektara zemljišta u dugoročnom zakupu (50 godina) 
koje obrađuje pravni subjekt sa područja Općine Marijanci a koji zapošljava preko 50 ljudi te 
svakako smatra da ovo stanje treba zadržati. Također smatra da postojeći fizički i pravni 
subjekti koji se bave stočarstvom imaju već sada dovoljno zemljišta a do novog će moći doći 
modelom izravne prodaje parcela manjih od 10 hektara.

Nakon obrazlaganja, a s obzirom da se nitko nije javio za raspravu, o prigovorima se 
glasalo kako slijedi:

 Prigovor koji se odnosi na izuzimanje k.č.br. 1267, k.o. Marijanci od prodaje prihvaća 
se u cijelosti te se isto zemljište ovim Programom raspolaganja predviđa za zakup 
usvojen je sa 9 glasova ZA.

 Prigovor koji se odnosi na ograničenje maksimalne površine koja se jednoj fizičkoj ili 
pravnoj osobi može dati u zakup odnosno određivanje maksimuma na 75 hektara 
zemljišta, djelomično se prihvaća te se donosi odluka da je predviđeni maksimum 900 
hektara zemljišta koje se može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi 
usvojen je sa 7 glasova ZA, 1 SUZDRŽAN i 1 PROTIV.

Ad 8.

Darko Dorkić odgovara na postavljeno pitanje Anamarije Molnar vezano za dječja 
igrališta u naselju Črnkovci te napominje kako je 1 novog dječje igralište planirano u 
realizaciji rekonstrukcije i dogradnje vatrogasnog i društvenog doma Črnkovci, te da se još 
jedno novo i to već za nekoliko tjedana planira izgraditi na lokaciji između doma zdravlja 
Črnkovci i parkirališta mjesnog groblja. Također napominje i da su se postojeća dječja 
igrališta u proteklom razdoblju obnavljala i dopunjavala novim igralima te upznaje vijećnicu 
kako je u planu već iduće godine izgradnja asfaltiranog športskog igrališta na lokaciji iza 
područne škole u Črnkovcima.

Vezano za odluku donošenu pod točkom 6. dnevnog reda Darko Bočkinac postavlja 
pitanje uređenja parkirališta na ostalim nogometnim igralištima u Črnkovcima i Bočkincima 
na što mu Darko Dorkić odgovara kako je vezano za Črnkovce u planu parcelacija katastarske
čestice 264, k.o. Črnkovci, kojom bi se odredila i zasebna parcela za parkiralište, dok je za 
Bočkince situacija slična, dakle čeka se provedba parcelacijskog elaborata kako bi se novo 
parkiralište i pristupni put mogli isplanirati. 

Kruno Belošević postavlja pitanje neuređenih i zapuštenih okućnica dali je tu išta 
moguće napraviti po tom pitanju na što mu odgovaraju načelnik Općine Marijanci Darko 
Dorkić i pročelnik JUO Ivan Pandurić, kako ovog trenutka ulaziti u nečije privatne posjede 
nije dozvoljeno već je moguće utjecati na uređenje zapuštenih javnih površina ispred 
privatnih parcela. U planu jedinstvenog upravnog odjela je ozbiljno započeti sa rješavanje 
ovog problema nakon donošenja novog Zakona o komunalnom gospodarstvu kada će 
postojati određeni mehanizmi za rješavanje ovakvih situacija.



Darko Dorkić također izvještava o ostalim aktualnim projektima i aktivnostima 
Općine Marijanci:

 objavljen je natječaj za mjeru 7.1. i na isti će se Hidrobel d.o.o. Belišće u kojem 
Općina Marijanci ima suvlasnički udio javiti sa projektom izgradnje sustava odvodnje 
naselja Črnkovci,

 naručene su udžbenici i bilježnice za sve učenike osnovnih škola sa područja Općine 
Marijanci,

 program ZAŽELI – u tijeku je javnih natječaj za zapošljavanje žena koje će u njemu 
sudjelovati,

 javni radovi – 16. srpnja 2018. započeo je novi program javnih radova sa 10 djelatnika
na rok od 6 mjeseci.

Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednik vijeća Danko Šargač zaključio je 
sjednicu u 20:23 sata.

Zapisničar: Ovjerovitelji zapisnika:
Ivana Takalić __________________                    

  1. Miroslav Bočkinac    _____________

2. Darko Bočkinac                                    


