
Z A P I S N I K

Sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci održane 26. studenog 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.

Odsutni: Anamarija Molnar, 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 18:10 sati.

Predsjedavajući Danko Šargač pozdravio je sve nazočne i konstatirao da je na sjednici 
prisutno 8 vijećnika odnosno da postoji kvorum za donošenje odluka. Predlaže Antoniu 
Benčić za zapisničara, te Krunu Beloševića i Darka Bočkinca za ovjerovitelje zapisnika.

Ovakvi prijedlozi usvojeni su jednoglasno

Danko Šargač predlaže nadopunu Dnevnog reda sa novom točkom koja slijedi iza 
točke 11. istog kako slijedi:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća (D. Šargač)
2. Usvajanje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Marijanci za 2018. godinu (D. 

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

Marijanci za 2018. godinu (D. Dorkić)
4. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

Općini Marijanci za 2018. godinu (I. Pandurić)
5. Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

Općini Marijanci za 2018. godinu (I. Pandurić)
6. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 

2018. godinu (I. Pandurić)
7. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za 

ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva,
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i koncesije na području Općine 
Marijanci za 2018. godinu (I. Pandurić)

8. Prezentacija prijedloga Proračuna Općine Marijanci za 2019. godinu (D. Dorkić)
9. Donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje 

financiranja udruga iz proračuna Općine Marijanci (I. Pandurić)
10. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na predloženi cijenik javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada (D. Dorkić)
11. Izvješće o provedenmo javnom uvidu u prijedlog Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH (D. Dorkić)



12. Donošenje Odluke o formiranju nerazvrstane ceste u ulici Nikole Tesle u 
Črnkovcima (D. Dorkić)

13. Vijećnička pitanja i razno

Predloženi dnevni red usvojen je sa 8 glasova te se prelazi na rad po redoslijedu. 

Ad 1.

S obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik sa 13. sjednice općinskog vijeća Općine 
Marijanci isti je usvojen sa 8 glasova ZA.

Ad 2.

S obzirom da se radi o istoj temi Danko Šargač predlaže da predlagatelj Darko Dorkić 
točke od 2. do 7. obrazloži zajednički u istom izlaganju a glasovanje će biti po predviđenim 
točkama Dnevnog reda. Ovakav prijedlog predsjedavajućeg usvojen je jednoglasno.

Darko Dorkić obrazlaže II. izmjene i dopune Proračuna Općine Marijanci za 2018. 
godinu kako slijedi:

II. Izmjene i dopune Proračuna općine Marijanci za 2018. godinu sastoje se od:

A.           RAČUNA PRIHODA I RAČUNA RASHODA

                                                               Planirano                 Izmjene i                           Novi     
                                                                   2018.                     dopune                         plan 2018.

Prihodi                                               18.388.000,00       -11.074.500,00                 7.313.500,00
Prihod od  prodaje
Nefinanc. Imovine                                  162.000,00                        0,00                    162.000,00

Rashodi poslovanja                              4.194.500,00            - 33.000,00                 4.161.000,00
Rashodi za nef. Im                              14.032.686,00      -11.068.000,00                2.964.686,00

Razlika – manjak                                     322.814,00              27.000,00                    349.814,00

B.        RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

- višak prihoda iz prethodne godine           52.186,02                     0,00                                0,00

C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA  

                                                
Izdaci za otplatu zajmova                         375.000,00             27.000,00                   402.000,00 



Napominje da su se najveće korekcije dogodile na pozicijama koje su planirane za realizaciju 
projekata iz EU fondova a koji se u toku 2018. godine nisu izvršili. Također ukratko 
pojašnjava i sve programske akte vezane uz ovaj rebalans proračuna.

Danko Šargač otvara raspravu a kako se za istu nitko nije javio, nakon glasanja, II. izmjene i 
dopune Proačuna Općine Marijanci za 2018. godinuvusvojene su sa 7 glasova ZA i 1 
SUZDRŽAN.

Ad 3.

 Odluka o izvršavanju II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Marijanci za 2018. 
godinu usvojena je sa 7 glasova ZA i  SUZDRŽAN.

Ad 4.

 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Marijanci za  
2018. godinu usvojen je sa 8 glasova ZA. 

Ad 5.

 Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Marijanci 
za 2018. godinu usvojen je sa 8 glasova ZA.

Ad 6.

Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2018. godinu usvojen
je sa 8 glasova ZA.

Ad 7.

Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje 
izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva, poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu RH i koncesije na području Općine Marijanci za 2018. godinu usvojen je sa 6 
glasova ZA i 2 SUZDRŽANA.

Ad 8.

Neposredno prije obrazlaganja načelnika sjednici vijeća pridružila se vijećnica Ana 
Mužar te je predsjedavajući Danko Šargač konstatirao da je na sjecnici prisutno 9 vijećnika.

Darko Dorkić u kratkim crtama prezentira prijedlog Proračuna Općine Marijanci za 
2019. godinu napomenuvši kako se isti nalazi objavljen na službenoj WEB stranici Općine 
Marijanci kao i da je uručen svim vijećnicima na razmatranje. Sve koji imaju konkretne 
prijedloge za izmjene i dopune određenih stavki plana proračuna poziva da se do datuma 
izglasavanja istog koji se planira sredinom prosinca 2018. godine obrate njemu osobno ili 
pismenim putem sa svojim prijedlozima.

Danko Šargač otvara raspravu na koju se javlja Josip Dukmenić sa pitanjima dali su 
realno planirani prihodi koji se odnose na komunalni doprinos u iznosu 60.000,00 kuna 
odnosno prihodi od poreza i prireza u iznosu 3.300.000,00 kuna, na što mu Darko Dorkić 
odgovara kako su ovo realno planirani prihodi s obzirom na tendenciju povećanja izdavanja 



rješenja o komunalnom doprinosu krajem ove godine (prema informaciji iz JUO) te činjenice 
kako će oko 3.000.000,00 kuna biti do kraja 2018. oprihodovano na poziciji prihoda od 
poreza i prireza.

Ad 9.

Ivan Pandurić obrazlaže točku napominjući kako se radi o temeljnom aktu kojim je 
definirano na koji način udruge sa područja Općine Marijanci mogu ostvariti sufinanciranje 
svoga rada sa javnim sredstvima iz Proračuna Općine Marijanci, te način trošenja i 
izvještavanja o utrošku javnog novca iz proračuna Općine Marijanci.

Kako se za raspravu nitko nije javio Odluka o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka
za odobravanje financiranja udruga iz proračuna Općine Marijanci usvojena je sa 9 glasova 
ZA.

Ad 10.

Darko Dorkić obavijestio je vijećnike kako je koncesionar EKO – FLOR Plus d.o.o. 
Općini Marijanci dostavio zahtjev za izdavanje sugalanosti za  povećanje cijena usluge 
odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada sa područja Općine Marijanci. Zahtjev 
se odnosi na povećanje od preko 60% za koji smatra da je neopravdan, sukladno sklopljenom 
Ugovoru o koncesiji, te je stava da se ovaj zahtjev treba odbiti odnosno da općinsko vijeće 
nebi trebalo dati suglasnost na isti. Također upoznaje sve vijećnike koje bi mogle biti 
posljedice takve odluke odnosno da postoji realna mogućnost da koncesionar raskine 
postojeći ugovor i da se ide u novi postupak javne nabave.

Vijećnici Josip Dukmenić i Darko Bočkinac izražavaju svoj osobni stav da se 
zaključkom treba odbiti davanje suglasnosti za predloženo povećanje cijena javne usluge.

Nakon glasanja, Zaključak o ne davanju suglasnosti na predloženi cijenik javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada donesen je 
jednoglasno.

Ad 11.

Darko Dorkić ukratko podnosi izvješće o provedenom javnom uvidu u prijedlog 
Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH odnoso izvješćuje 
nazočne kako na isti nije bilo prigovora.

Ad 12.

Darko Dorkić obrazlaže prijedlog Odluke koja se direktno odnosi na rješavanje 
imovinsko-pravnih odnosa u naselju Črnkovci odnosno pojašnjava da kako će se usvajanjem 
ovog akta steći preduvjeti za formiranje čestice nerazvrstane ceste kao nastavka ulice N. 
Tesle, a koja će po sili zakona automatski pripasti Općini Marijanci. Provedbom ovog 
postupka fomirat će se i dvije nove čestice uz nogometno igralište koje će zajedno sa 
parcelom igrališta u paketu ići u zahtjev Ministarstvu državne imovine za prijenos vlasništva 
na Općinu Marijanci

Nakon glasanja Odluka o formiranju nerazvrstane ceste u ulici Nikole Tesle u 
Črnkovcima usvojena je sa 9 glasova ZA.



Ad 13.

Darko Bočkinac postavlja pitanje općinskom načelniku o dinamici izgradnje 
županijske ceste Bočkinci – Čamagajevci odnosno kada će ista biti izgrađena ili eventualno 
sanirana s obzirom na sve veća oštećenja, na što mu Darko Dorkić odgovara kako prema 
njegovim saznanjima ista nije uvrštena niti iduće godine u proračun OBŽ dok bi redovno 
održavanje naveden ceste prema planu trebalo ići negdje u proljeće.

Darko Bočkinac prenosi upit Udruge mještana Črnkovci o mogućnosti dodatnog 
božićnog kićenja naselja Črnkovci s obzirom da mještani ovog naselja nisu zadovoljni sa 
količinom božićnih ukrasa koji budu bostavljeni po ulicama, na što mu Darko Dorkić 
odgovara kako ove godine nije planirano dodatno investiranje u nabavku božićnih ukrasa, ali 
ako vijećnici smatraju da je to potrebno za iduću godinu neka predlože stavku u Proačunu za 
2019. godinu.

¸ 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. Kruno Belošević             

2. Darko Bočinac             


