
Z A P I S N I K

Sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci održane 22. listopada 2018. godine sa 
početkom u 18:00 sati.

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

Odsutni: - 

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 18:10 sati.

Predsjedavajući Danko Šargač pozdravio je sve nazočne i konstatirao da je na sjednici 
prisutno 11 vijećnika odnosno da postoji kvorum za donošenje odluka. Predlaže Antoniu 
Benčić za zapisničara, te Katarinu Krležu i Anamariju Molnar za ovjerovitelje zapisnika.

Ovakvi prijedlozi usvojeni su jednoglasno

Danko Šargač predlaže Dnevni red kako slijedi:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća (D. Šargač)
2. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu Općine Marijanci (I. Pandurić)
3. Donošenje Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine 

Marijanci (I. Pandurić)
4. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne 

zaštite Općine Marijanci (I. Pandurić)
5. Usvajanje Programa zimskog održavanja lokalnih prometnica na području 

Općine Marijanci u sezoni 2018./2019. (I. Pandurić)
6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji za 2017. godinu

(I. Pandurić)
7. Donošenje Odluke o poništenju Odluke o donošenju Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Rebublike Hrvatske (D. Dorkić)
8. Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova pregleda svinjskog mesa na 

trihinelu te financiranju troškova odvoza animalnog otpada (D. Dorkić)
9. Donošenje Zaključaka o usvajanju Izvješća načelnika Općine Marijanci o 

utrošku sredstava sa Proračunske stavke – PRORAČUNSKA ZALIHA:
10. a) za razdoblje 01. - 31. 08. 2018. godine
11. b) za razdoblje 01. - 30. 09. 2018. godine
12. Vijećnička pitanja i razno

Predloženi dnevni red usvojen je sa 13 glasova te se prelazi na rad po redoslijedu. 



Ad 1.

Alen Babić stavlja primjedbu na zapisnik sa 11. sjednice vijeća odnosno u točki 1. 
vezano uz donošenje Odluke o javnim priznanjima Općine Marijanci te želi da u zapisnik uđe 
kako je on imao još dva prijedloga za dodjelu javnih priznanja i to: Osječko – baranjskoj 
županiji te poginulim braniteljima Domovinskog rata sa područja Općine Marijanci.

S obzirom da više nije bilo primjedbi na Zapisnik sa 11. sjednice općinskog vijeća 
Općine Marijanci isti je sa uvrštenoom primjedbom vijećnika Alena Babića usvojen sa 11 
glasova ZA.

Ad 2.

Ivan Pandurić obrazlaže točku navodeći kako je istoimenu odluku potrebno donijeti 
kako bi se poslovanje Općine Marijanci koje proizlazi iz iste uskladilo sa novim Zakonom o 
komunalnom gospodarstvu. Također navodi kako je predložena odluka u potpunosti 
usklađena sa novim zakonom dok su cijene po kubnom metru za obračun komunalnog 
doprinosa po pojedinoj vrsti objekta kao i stambene zone ostale nepromijenjene.

Josip Dukmenić smatra da su cijene za komunanlni doprinos za skladišne prostore 
znatno više u odnosu na prosijek koji vrijedi za okolne općine te smatra kako bi se iste trebale
revidirati i novom odlukom propisati kako slijedi:
Red.br. Vrsta objekta Broj uporbanih

etaža
I. zona II. zona

10. Skladišta I 2,50 1,50

II 3,00 1,50

III i više 4,00 2,00

Odluka o komunlanom doprinosu Općine Marijanci sa uvrštenim prijedlogom Josipa 
Dukmenića dana je na glasovanje te je ista usvojena sa 9 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA.

Ad 3.

Ivan Pandurić obrazlaže točku koja proizlazi iz potrebe usklađivanja sa novim 
planskim dokumentom Procjena rizika od velikih nesreća na području Općine Marijanci te 
navodi kako se predloženom odlukom određuje tim civilne zaštite opće namjene koji broj 20 
članova i koji su raspoređeni u dvije opretivne grupe koje pokrivaju sva naselja Općine 
Marijanci sukladno predloženoj shemi.

S obzirom da se nitko nije javio za raspravu po ovoj točki dnevnog reda, nakon 
glasanja Odluka o osnivanju civilne zaštite opće namjene Općine Marijanci usvojena je sa 11 
glasova ZA.

Ad 4.

Ivan Pandurić pojašnjava predloženu Odluku koja je dobila suglasnost Državne uprave
za zaštitu i spašavanje a u kojoj se navode pojedine pravne osobe od interesa za sustav civilne 
zaštite kao jedna od bitnih sastavnica istog sustava.

Josip Dukmenić postavlja pitanje dali će pravne osobe imenovane ovom odlukom 
imate nekakve obveze u vidu izrade planski dokumenata vezanih za ovo područje na što Ivan 
Pandurći odgovara kako isti imaju obvezu usvojiti svoje opreativne planove djelovanja u 
sustavu civilne zaštite Općine Marijanci ali također da su ovi poslovi načelno dogovoreni sa 



konzultantskom firmom koja izrađuje krovni planski dokument te će oni biti izrađeni o trošku 
Općine Marijanci.

Kako se više nitko nije javio za raspravu Odluka o određivanju pravnih osoba od 
interesa za sustav civilne zaštite Općine Marijanci nakon glasanja usvojena je sa 11 glasova 
ZA.

Ad 5.

Ivan Pandurić obrazlaže točku i upoznaje nazočne vijećnike kako se Program za 
predstojeću zimsku sezonu u potpunosti oslanja na smjernice i utvrđene potrebe od protekle 
godine te smatra kako su istim obuhvaćeni svi potrebni koridori i javne površine te ukoliko 
netko smatra da isti treba dopuniti sa nečim novim da to ovom prilikom i učini.

S obzirom da nitko nije imao dodatnih prijedloga Program zimskog održavanja 
lokalnih prometnica za sezonu 2018./2019. usvojen je sa 11 glasova ZA.

Ad 6.

Ivan Pandurić obrazlaže izvješće o obavljenoj reviziji poslovanja Općine Marijanci za 
2017. godinu navodeći kako je revizija za jedan dio poslovanja dala bezuvjetno mišljenje dok 
je za drugi dio dala uvjetno mišljenje te je ovog trenutka već utvrđen i dostavljen plan 
otklanjanja npravilnosti i neodstataka koji će većim dijelom biti realiziran već do kraja 2018. 
godine.

Danko Šargač otvorio je raspravu po ovoj temi nakon koje je zajednički stav vijeća bio
kako ozbiljno treba poraditi na otklanjanj uočenih nepravilnosti i nedostataka a isto izvješće je
nakon glasanja Zaključkom vijeća usvojeno sa 11 glasova ZA.

Ad 7.

Darko Dorkić obrazlaže prijedlog odluke koji je upućen vijeću odnosno upoznaje isto 
kako Ministarstvo poljoprivrede nije izdalo suglasnost na Program raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH iz određenih proceduralnih razloga te je istom 
prilikom dalo naputak za poništenje predmetnog akta. Također ovom prilikom upoznaje 
vijeće kako već kroz nekoliko dana planira započeti proceduru donošenje novog programa.

Nakon glasanja Odluka o poništenju Odluke o donošenju Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH usvojena je sa 11 glasova ZA.

Ad 8.

Darko Dorkić obrazlaže predmentu odluku napomenuvši kako se istom nastavlja 
aktivnost prikupljanja animalnog otpada iz domaćinstva u sezoni klanja te se istom uvodi i 
nova aktivnos pomoći kućanstvima u vidu sufinanciranje pregleda svinjskog mesa na 
trihinelu.

Alen Babić traži pojašnjenje ovog prijedloga odnosno koliko uzoraka je određeno za 
sufinanciranje po svakom kućanstvu na što mu Darko Dorkić odgovara kako nije ograničen 
broj uzoraka po kućanstvu koji će biti sufinanciran ali isto tako procijenjuje da s obzirom na 
okolnosti ovog prostora to i neće biti nekakav veliki broj.

Nakon glasanja Odluka o sufinanciranju troškova pregleda svinjskog mesa na trihinelu
te financiranju troškova odvoza animalnog otpada usvojena je sa 11 glasova ZA.



Ad 9.

Darko Dorkić podnosi izvješća o utrošku sredstava sa Proračunske stavke  - 
proračunska zaliha za mjesese kolovoz i rujan 2018. godine koja su nakon glasanja usvojena 
Zaključkom sa 11 glasova ZA.

Ad 10.

Darko Bočkinac postavlja pitanje načelnik Darku Dorkiću o mogućnosti izgradnje 
novog pješačkog prilaza dječjem igralištu u Bočkincima te mogućnosti postavljanja spomen 
obilježja poginulom branitelju Domovinskog rata iz naselja Bočkinci Davoru Sudaru. Darko 
Dorkić potvrđuje kako će predloženi prilaz biti izveden u što kraćem roku a vezano za 
postavljanje spomen obilježaj smatra kako inicijativu za isto trebaju pokrenuti sami stanovnici
naselja Bočkinci odnosno dati ideju za isto, te smatra kako će ovakvu inicijativu općinsko 
vijeće pozdraviti i omogućiti realizaciju istog.

Kruno Belošević postavlja pitanje u kojoj je fazi nabavka i uređenje kuhinje u 
društvnenom domu u Čamagajevcima na što mu Darko Dorkić odgovara kako je obavio 
razgovore sa firmom koja je stručna za ovo pitanje te će kroz desetak dana biti započete 
aktivnosti vezane za nabavku odnosno uređenje spomenute kuhinje.

Na pitanje Sandre Oršikić – Stanković o mogućnosti odnoso potrebi čišćenja kanala na
razmeđi naselja Marijanci i Kunišinci u ulici Kralja Zvonimira te pitanje Josipa Dukmenića o 
određivanju priroriteta za čišćenje kanala II. i III. reda Darko Dorkić odgovara inforamcijom 
kako je svijestan navedene problematike te svakako ima namjeru održati radni sastanak po 
ovim temama sa novoimenovanim direktorom Hrvatskih voda VGI Donji Miholjac.

Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednik vijeća Danko Šargač zaključio je 
sjednicu u 19:30 sati.

Zapisničar: Ovjerovitelji zapisnika:
Antonia Benčić __________________                    

  1. Katarina Krleža             

2. Anamarija Molnar             


