
Z A P I S N I K

Sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci održane 03. rujna 2018. godine sa 
početkom u 19:00 sati.

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

Odsutni: Ana Alšić. 

Ostali prisutni na sjednici: Darko Dorkić – načelnik Općine Marijanci, Tomislav Jelić – 
zamjenik načelnika Općine Marijanci, Ivan Pandurić – pročelnik JUO, Antonia Benčić – 
zapisničar.

Sjednica je započela sa radom u 19:10 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 Antoniu 
Benčić za zapisničara, te Anu Mužar i Krunu Beloševića za ovjerovitelje zapisnika.

Ovakvi prijedlozi usvojeni su jednoglasno

Danko Šargač predlaže nadopunu Dnevnog reda kako slijedi:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća (D. Šargač)
2. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Marijanci za 2018. godinu 

(D. Šargač)
3. Donošenje Odluke o namjeni nekretnina 644 i 643/2, k.o. Čamagajevci (D. 

Dorkić)
4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju 

sustava odvodnje na području Općine Marijanci (D. Dorkić)
5. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim 

građevinama na području Općine Marijanci (D. Dorkić)
6. Vijećnička pitanja i razno

Predloženi dnevni red usvojen je sa 10 glasova te se prelazi na rad po redoslijedu. 

Ad 1.

S obzirom da nije bilo primjedbi Zapisnik sa 10. sjednice općinskog vijeća Općine 
Marijanci usvojen je sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.

Ad 2.

Danko Šargač obrazlaže točku i čita sve prijedloge za dodjelu javnih priznanja 
sukladno zaključcima Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Marijanci, a temeljem 
pristiglih prijedloga na Javni poziv.

Alen Babić ima još dva prijedloga za dodjelu javnih priznanja i to: Osječko – 
baranjskoj županiji te poginulim braniteljima Domovinskog rata, međutim Danko Šargač 



odbija ovakve prijedloge uz pojašnjenje kako je Odlukom o javnim priznanjima točno 
definirana procedura predlaganja za dodjelu istih.

Nakon glasanja Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Marijanci za 2018. godinu 
usvojena je sa 8 glasova ZA i 2 PROTIV.

Ad 3.

Darko Dorkić obrazlaže treću točku dnevnog rada ukratko napominjući kako je 
predmetna nekretnina u vlasništvu Općine Marijanci donedavno služila za stambeno 
smještanje starije osobe štićenika Centra za socijalnu skrb koja se zbog starosti i zdravstvenih 
razloga preselila u starački dom te je ista nekretnina ostala prazna. Kako je za nju iskazan 
određeni interes za kupnju a radi se o derutnom i ruševnom objektu predlaže usvajanje 
predmetnog prijedloga o prodaji navedene nekretnine

S obzirom da se nitko nije javio za raspravu po ovoj točki dnevnog reda, nakon 
glasanja Odluka o namjeni nekretnina 644 i 643/2, k.o. Čamagajevci usvojena je sa 7 glasova 
ZA i 3 SUZDRŽANA.

Ad 4.

Darko Dorkić pojašnjava kako se radi o odluci koja je potrebna da bi Hidrobel d.o.o. 
Belišće kao investitor mogao na natječaj iz mjere Ruralnog razvoja RH prijaviti projekt 
izgradnje sustava odvodnje naselja Črnkovci za koji je izrađena sva potrebna projektno-
tehnička dokumentacija i građevinska dozvola je pred ishođenje

Kako se nitko nije javio za raspravu Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u 
sustav odvodnje na području Općine Marijanci nakon glasanja usvojena je sa 10 glasova ZA.

Ad 5.

Darko Dorkić pojašnjava prijedlog odluke napominjući kako se radi o ispravci 
primjedaba izvršene revizije poslovanja Općine Marijanci za 2017. godinu, naime ulaganja u 
sustav vodoopskrbe Općine Marijanci vodi se kao ulaganje u osnovna sredstva u 
knjigovodstvu Općine Marijanci a isto se vodi i kod isporučitelja vodnih usluga Hidrobelu 
d.o.o. Belišće te će ovom odlukom biti omogućeno brisanje predmetnog ulaganja iz poslovnih
knjiga Općine Marijanci.

Odluka  o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na 
području Općine Marijanci nakon glasanja usvojena je sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA.

Ad 6.

Darko Bočkinac postavlja pitanja o stanju tekući projekata na području Općine 
Marijanci na što mu Darko Dorkić odgovara kako je projekt rekonstrukcije i dogradnje 
dječjeg vrtića u Marijancima nominiran na mjeru 7.4. a u završnoj fazi i bit će na vrijeme 
spreman za prijavu projekt rekonstrukcije i dogradnje vatrogasnog i društvenog doma 
Črnkovci, u pripremi je prijava na natječaj iz mjere 7.2. projekta izgradnje sustava odvodnje 
naselja Črnkovci, priprema se projekt rekonstrukcije ulice B. Radića u Kunišincima 
sufinanciran sredstvima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, također 
rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u k.o. Črnkovci, izrada nogostupa i autobusnih stajališta na 
području Općine Marijanci kao dio usklađenja sa prometnim elaboratom, zaposleno je 10 
osoba sa područja Općine Marijanci kroz projekt ZAŽELI, zaposleno je 10 osoba kroz projekt
javnih radova Općine Marijanci, te 1 osoba na stručnom ospsobljavanju.



Josip Dukmenić postavlja pitanje kojoj je fazi donošenje Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem na što mu Darko Dorkić odgovara kako je za isti ishođena 
suglasnost Osječko – baranjske županije uz potrebu manjih korekcija te je isti upućen 
Ministarstvu poljoprivrede na ishođenje suglasnosti.

Anamarija Molnar smatra da informiranje stanovništva putem oglasnih ploča po 
naseljima Općine Marijanci nije funkcionalno te bi se stanovništvo o bitnijim informacijama 
trebalo obavještavati neposredno dostavom letka u svako kućanstvo.

Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednik vijeća Danko Šargač zaključio je 
sjednicu u 20:00 sati.

Zapisničar: Ovjerovitelji zapisnika:
Antonia Benčić __________________                    

  1. Ana Mužar             

2. Kruno Belošević             


