ZAPISNIK
Sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci održane 22. srpnja 2019. godine s početkom u
20:00 sati.
Nazočni: Danko Šargač, Miroslav Bočkinac, Ana Mužar, Darko Bočkinac, Katarina Krleža,
Anamarija Molnar, Kruno Belošević, Sandra Oršikić- Stanković, Suzana Šefer, Josip Dukmenić
Odsutni: Alen Babić
Ostali prisutni na sjednici: Darko Dorkić- načelnik Općine Marijanci, Tomislav Jelić- zamjenik
načelnika Općine Marijanci, Ivan Pandurić- Pročelnik JUO, Ana Prevolšek- zapisničar.
Sjednica je započela s radom u 20:00 sati.
Predsjedavajući Danko Šargač je pozdravio sve nazočne i konstatirao da je na sjednici prisutno 10
vijećnika, odnosno da postoji kvorum za donošenje odluka. Predlaže Anu Prevolšek za
zapisničarku, te Krunu Beloševića i Anamariju Molnar za ovjerovitelje zapisnika. Isti prijedlog je
usvojen jednoglasno.
Predsjednik započinje s čitanjem Dnevnog reda kako slijedi:
DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća (D. Šargač)
2. Usvajanje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Marijanci za 2019. godinu (D.
Dorkić)
3. Donošenje II. Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna za 2019. godinu (D.
Dorkić)
4. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za Općinu
Marijanci za 2019. godinu (D. Dorkić)
5. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za Općinu
Marijanci za 2019. godinu ( D. Dorkić)
6. Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Općini Marijanci za 2019. godinu.
7. Donošenje Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava ostavrenih od šumskog
doprinosa za 2019. godinu. ( D. Dorkić)
8. Donošenje Odluke o komunalnom redu Općine Marijanci (I. Pandurić)
9. Donošenje Odluke o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u
vlasništvu Općine Marijanci za razdoblje od 2018. do 2025. godine (I.Pandurić)
10. Donošenje Plana zaštite od požara Općine Marijanci (I.Pandurić)
11. Usvajanje Pravilnika o zaštiti i čuvanju javnog arhivskog i dokumentarnog gradiva
Općine Marijanci (I.Pandurić)
12. Donošenje Odluke o javnim priznanjima Općine Marijanci u 2019. godini.
13. Usvajanje izvješća načelnika Općine Marijanci o korištenju proračunske zalihe za
razdoblje od 01.05. - 30.06.2019. godine (D. Dorkić)
14. Vijećnička pitanja i razno
Budući da nitko od prisutnih nije imao primjedbi na predloženi Dnevni red, isti se usvaja sa 10
glasova ZA, odnosno jednoglasno. Predsjednik započinje rad prema predloženom redoslijedu.
Prelazi se na prvu točku Dnevnog reda.

Ad. 1
Budući da nije bilo primjedbi na Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci, isti je
usvojen sa 10 glasova ZA, odnosno jednoglasno.
Ad. 2
Načelnik Darko Dorkić iznosi kako je zbog provedbe projekata nužno donijeti II. Izmjene i dopune
proračuna za 2019. godinu. Izmjene se sastoje od slijedećih promjena u dolje navedenim stavkama.
A RAČUNA PRIHODA I RASHODA
O PI S
1.

Planirano za
2019. godinu

Poveć/smanje.

Novi plan 2019.

2.

2.661.500,00

24.773.049,00

2.661.500,00
2.500.000,00

586.600,00
25.359.649,00
7.574.600,00

17.810.000,00

6.490.500,00

24.200.500,00

22.884.600,00

8.990.500,00

31.875.100,00

-186.451,00

-6.329.000,00

-6.515.451,00

PRIHODI
POSLOVANJA
22,111.549,00
PRIHODI OD PROD.
NEFINANC. IMOV
586.600,00
UKUPNO
22.698.149,00
RASHODI POSLOVANJA 5.074.600,00

3.
4.

5. RASHODI ZA NABAVU
NEFIN. IMOVINE
6. UKUPNI RASHODI
7. RAZLIKA + / -

A. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA
O P I S

Planirano za
2019. godinu

1. PRIMICI OD FINANCIJ.
IMOVINE I
ZADUŽIVANJA
0,00
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU
IMOVINU I OTPLATE
ZAJMOVA
380.000,00
3. NETO FINANCIRANJE
-380.000,00
B. VIŠAK / MANJAK PRIHODA
O P I S

Poveć/smanje.

Novi plan 2019.

6.329.000,00

6.329.000,00

-

380.000,00
5.949.000,00

566.451,00

-

566.451,00

Planirano za

Poveć/smanje.

Novi plan 2019.

2019. godinu
1. UKUPNI PRIHODI
I PRIMICI
2. UKUPNI
RASHODI
3. VIŠAK/MANJAK

23.264.600,00

8.990.500,00

32.255.100,00

23.264.600,00

8.990.500,00

32.255.100,00

0,00

0,00

0,00

Predsjednik otvara raspravu, a budući da se više nitko nije javio za raspravu predsjednik je pozvao
na glasanje te utvrđuje da se II. Izmjene i dopune proračuna Općine Marijanci za 2019. godinu i
projekcije za 2020. i 2021. godinu usvajaju s 10 glasova ZA, odnosno jednoglasno.
Ad.3
Nadalje, načelnik predlaže donošenje Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju
Proračuna Općine Marijanci za 2019. godinu. U ovoj točki pojašnjava kako se planiraju sredstva od
zaduživanja i to kratkoročnog u iznosu od 2.000.000,00 kn i dugoročnog zaduživanja u iznosu od
4.329.000,00 kuna. Zaduživanje će se koristiti za sufinanciranje provođenja EU projekata iz
Programa Regionalni Razvoj i to Rekonstrukcija dječjeg vrtića Marijanci s 1.452.000,00 kuna,
Rekonstrukcija i nadogradnja DVD Marijanci s 2.700.000,00 kuna, Izgradnja reciklažnog dvorišta s
400.000,00 kuna i Izgradnja Vatrogasnog doma Črnkovci s 1.777.000,00 kuna. Zaduživanje se
planira u potpunosti iskoristiti u 2019. godini. Predsjednik otvara raspravu, a budući da se nitko nije
javio, poziva na glasanje. Konstatira da se sa 10 glasova ZA, odnosno jednoglasno usvaja Odluka o
II. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Marijanci za 2019. godinu.
Ad. 4
Načelnik pojašnjava kako su za osiguranje djelatnosti predškolskog odgoja, osnovnog i srednjeg, te
visokoškolskog obrazovanja u Proračunu Općine Marijanci za 2019. godinu osigurana sredstva u
iznosu od 675.000,00 kuna te predlaže povećanje iznosa sredstava na 792.500,00 kuna. Predloženi
iznos sredstava se planira rasporediti za sufinanciranje rada dječjih vrtića, opremanje dječjih
igrališta, sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola, sufinanciranje smještaja u
učeničkim domovima, sufinanciranje prehrane učenika osnovnih škola, nabava udžbenika za
učenike osnovnih škola, pomoć studentima i održavanje školskih objekata. Budući da je došlo do
promjena i prvotna planirana sredstva nisu dostatna, pokazalo se potrebnim povećati sredstva za
sufinanciranje smještaja u učeničkim domovima, pomoć studentima, te za održavanje školskih
objekata. Načelnik predlaže da se usvoje određene Izmjene i dopune Programa. Predsjednik otvara
raspravu, a budući da se nitko nije javio, poziva na glasanje. Konstatira da se sa 10 glasova ZA,
odnosno jednoglasno usvaja Izmjena i dopuna programa javnih potreba u predškolskom odgoju,
školstvu i visokoškolskom obrazovanju za Općinu Marijanci za 2019. godinu.

Ad. 5
Načelnik iznosi podatak kako je u Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi za Općinu Marijanci
predviđeno 200.000,00 kuna, no planirana stavka „Novčana pomoć za opremu novorođenog

djeteta” u iznosu od 50.000,00 kuna je već prekoračena, odnosno pokazalo se da je potrebno
planirati veća sredstva, te mu je izrazito drago zbog toga i u skladu s time Izmjenama i dopunama
predlaže povećanje iste za 100.000,00 kuna. Predsjednik otvara raspravu, a budući da se nitko nije
javio, poziva na glasanje. Konstatira da se sa 10 glasova ZA, odnosno jednoglasno usvaja Izmjena i
dopuna programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za Općinu Marijanci u 2019. godini.

Ad. 6
Načelnik objašnjava kako su Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
Općini Marijanci za 2019. godinu naznačeni objekti i uređaji komunalne infrastrukture koji će se
graditi u 2019. godini te kako isti sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih
objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te za nabavku oprema kao i iskaz financijskih
sredstava u kunama potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja. Za
izgradnju pješačkih staza predloženo je ukupno 1.400.000,00 kuna, Izgradnju parkirališta u
Marijancima 650.000,00 kuna, Izgradnju reciklažnog dvorišta Općine Marijanci ukupno
2.885.000,00 kuna. Napominje, kako će Općina Marijanci izvršavati svoje obveze gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture sukladno ostvarenim prihodima u 2019. godini namijenjenih za
financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. U okviru sredstava za provedbu
ovog Programa dopuštena je preraspodjela utvrđenih sredstava između pojedinih stavki rashoda i
izdataka radi efikasnijeg i racionalnijeg ostvarivanja Programa i poboljšanja stanja u pojedinim
komunalnim djelatnostima, uz suglasnost načelnika i Općinskog vijeća, a sve u skladu s Odlukom o
izvršavanju proračuna Općine Marijanci za 2019. godinu. Predsjednik otvara raspravu, a budući da
se nitko nije javio, poziva na glasanje. Konstatira da se sa 10 glasova ZA, odnosno jednoglasno
usvajaju II. Izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini
Marijanci za 2019. godinu.
Ad. 7
Načelnik iznosi podatak kako je došlo do povećanja prihoda od šumskog doprinosa, te sada umjesto
10.000,00 kuna planiraju se prihodi u iznosu od 1.360.000,00 kuna. Predsjednik otvara raspravu, a
budući da se nitko nije javio, poziva na glasanje. Konstatira da se sa 10 glasova ZA, odnosno
jednoglasno usvajaju Izmjene i dopune Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog
doprinosa za 2019. godinu.

Ad. 8
Pročelnik iznosi kako je Izmjenom Zakona o komunalnom gospodarstvu svaka jedinica lokalne
samouprave bila dužna uskladiti svoje Odluke o komunalnom redu s važećim zakonodavstvom. U
svezi s time predlaže vijeću donošenje nove Odluke o komunalnom redu za koju kaže da propisuje
sve potrebno te pojašnjava kako je to sada opsežniji dokument, budući da sadrži odredbe koje su
propisane na temelju više zakona. Nadalje, načelnik dodaje kako je ista bila na stranicama za e
savjetovanje te da je Odbor za prostorno uređenje, komunalne i stambene poslove održao sastanak u
svezi prijedloga Odluke, te kako predlaže Vijeću donošenje iste. Predsjednik otvara raspravu, te sam
predlaže da se članak 116. stavak 1. predmetne Odluke izmjeni na način da se istim člankom
umjesto obveze uklanjanja snijega kada napada do visine 5 cm, propiše obveza uklanjanje snijega
kada napada do visine od 10 cm. Budući da se više nitko nije javio, poziva na glasanje uz izmjenu

članka 116. stavak 1. predložene Odluke. Konstatira da se sa 10 glasova ZA, odnosno jednoglasno
usvaja Odluka o komunalnom redu s predloženim izmjenama.
Ad. 9
Pročelnik pojašnjava kako je Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Marijanci za
razdoblje od 2018. do 2025. godine dokument u kojem su određeni dugoročni ciljevi i smjernice
upravljanja imovinom, uzimajući u obzir gospodarske i razvojne interese Općine Marijanci i
Republike Hrvatske , ista je izrađena prema preporukama provedene revizije za Općinu Marijanci
koje su navedene u Izvješću o obavljenoj reviziji – upravljanje i raspolaganje nekretninama jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Osječko – baranjske županije. Temeljni
cilj Strategije je postići učinkovito upravljanje svim oblicima imovine u vlasništvu Općine
Marijanci prema načelu učinkovitosti dobroga gospodara, ista je podložna izmjenama, u skladu s
promjenama koje mogu nastupiti, a koje je nemoguće predvidjeti. U pojašnjavanje se uključuje
načelnik koji koji ističe kako su strategijom određeni ciljevi i smjernice za upravljanje imovinom, te
modeli upravljanja istom, isti smatra kako određene slučajeve treba razmotriti pojedinačno i
razmatrati na daljnjim sjednicama, misleći pri tome i na podnošenje zahtjeva za darovanjem
imovine koja je u vlasništvu Republike Hrvatske i slično. Predsjednik otvara raspravu, a budući da
se nitko nije javio, poziva na glasanje. Konstatira da se sa 10 glasova ZA, odnosno jednoglasno
usvaja Odluka o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine
Marijanci za razdoblje od 2018. do 2025. godine.
U 20:50 h vijećnik Darko Bočinac napušta sjednicu uz isprike i objašnjenje da iz zdravstvenih
razloga ne može nastaviti sudjelovati na istoj. Predsjednik po odlasku konstatira kako je sada
prisutno 9 vijećnika, te da postoji kvorum za donošenje odluka. Prelazi se na točku 10. Dnevnog
reda.
Ad. 10
Pročelnik objašnjava kako je Općina prema zakonu dužna najmanje jednom u pet godina uskladiti
procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija prema novonastalim uvjetima, te sukladno
tome izmijeniti i plan zaštite od požara. Budući da je od posljednje procjene ugroženosti i donošenja
Plana zaštite od požara za područje Općine Marijanci proteklo pet godina, nužno je bilo pristupiti
cjelovitoj reviziji navedenih dokumenata. Budući da je procjena ugroženosti od požara i tehnoloških
ekspolozija usklađena ta je na istu dana suglasnost županijskog zapovjednika Vatrogasne zajednice
Osječko – baranjske županije, može se pristupiti donošenju Plana zaštite od požara. Predsjednik
otvara raspravu, a budući da se nitko nije javio, poziva na glasanje. Konstatira da se sa 9 glasova
ZA, odnosno jednoglasno usvaja Plan zaštite od požara Općine Marijanci.
Ad. 11
Pročelnik objašnjava kako je na temelju izmjene zakona nužno donijeti novi pravilnik o zaštiti i
čuvanju javnog arhivskog gradiva. Pravilnikom se uređuje prikupljanje, odlaganje, načini i uvjeti
čuvanja, obrada i izlučivanje dokumentarnog gradiva Općine Marijanci. Objašnjava kako Općina od
svog osnutka nije izlučila niti jedan dokument iz svoje arhive te da se treba započeti s uređenjem
iste, smatra da je početak u tome svemu prvenstveno donošenje akta temeljem kojeg će se vršiti
poslovi u arhivi. Stoga predlaže donošenje novog Pravilnika. Predsjednik otvara raspravu, a budući
da se nitko nije javio, poziva na glasanje. Konstatira da se sa 9 glasova ZA, odnosno jednoglasno
usvaja Pravilnik o zaštiti i čuvanju javnog arhivskog i javnog dokumentarnog gradiva Općine
Marijanci.

Ad. 12
Načelnik pojašnjava kako će se na svečanoj sjednici dodijeliti javna priznanja Općine Marijanci za
2019. godinu, te prema zaključku Odbora za dodjelu javnih priznanja su utvrđeni slijedeći
prijedlozi.
Nagrada za životno djelo Ivanu Kupčeriću i Sofiji Mašić
Nagradu Općine Marijanci NK”HAJDUK” Marijanci i NK”BOČKINCI”Bočkinci,
Zahvalnica Općine Marijanci Državnoj geodetskoj upravi, Općinskom sudu u Valpovuzemljišnoknjižnom odjelu, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Osječko – barnjske županije.
Načelnik ističe kako je na natječaj pristigao samo jedan prijedlog i to od Odbora mještana
Čamagajevaca za gospođu Sofiju Mašić, te je ostale prijedloge podnio on sam. Ističe kako bih volio
da je pristiglo više različitih prijava, te apelira na vijećnike da možda potaknu svoje mještane na
podnošenje takvih prijedloga ubuduće.
Predsjednik otvara raspravu, a budući da se nitko nije javio, poziva na glasanje. Konstatira da se sa
9 glasova ZA, odnosno jednoglasno usvaja Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Marijanci za
2019. godine.
Ad. 13
Načelnik podnosi vijeću izvješće o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 01.05.-30.06.2019.
godine. Predsjednik otvara raspravu, a budući da se nitko nije javio, poziva na glasanje. Konstatira
da se sa 9 glasova ZA, odnosno jednoglasno prihvaća Izvješće načelnika Općine Marijanci o
korištenju proračunske zalihe za razdoblje 01.05.-30.06.2019. godine.
Ad. 14
Pod točkom vijećnička pitanja i razno, pitanje postavlja vijećnik Kruno Belošević kojeg zanima
postoji li mogućnost sufinanciranja umjetnog osjemenjivanja krmača. Načelnik mu odgovara da je
kod takvih stvari potrebno izvršiti procjenu kakav je interes i cilj pa se tek onda može razmatrati o
tome kao prijedlogu. Predlaže da skupina OPG- ova s našeg područja treba podnijeti takvu
inicijativu pa će se sve razmotriti. Na raspravu se javlja predsjednik Danko Šargač koji iznosi svoj
stav u svezi pitanja i smatra da nema razloga da se podnosi prijedlog za sufinanciranje umjetnog
osjemenjivanje samo jedne vrstu životinja, već da bi se trebalo razmatrati o mogućnosti
sufinanciranje „umjetnog osjemenjivanja” životinja općenito, a ne za samo jednu vrstu. Načelnik
pojašnjava da u suštini svaki prijedlog podržava u proračunu postoje izdvajanja za poljoprivredu, ali
treba povesti računa o tome što je najefikasnije i najbolje, isto tako apelira da se prate natječaji koje
raspisuje OBZ, pojašnjava kako postoji niz projekata koje županija sufinancira. Šargač iznosi kako
podržava prijedlog, ali da oko toga treba otvoriti jednu širu raspravu.
Vijećnica Sandra Oršikić-Stanković postavlja pitanje u svezi ograničenja brzine na centru u
Marijancima, smatra da su vozači neoprezni, te voze iznad ograničenja i time je ugrožena sigurnost
ljudi, posebice djece. Načelnik odgovara kako je svima interes podizanje sigurnosti svih sudionika u
prometu, te da će u razgovoru s načelnikom nadležne policijske postaje predložiti da se pojača
nadzor brzine, posebice kada započne školska godina. Navodi da pored svih aktivnosti kao što su
postavljanja znakova, pojačani nadzor treba razmišljati u budućnosti i o postavljanju semafora, iako
je to najskuplja investicija za rješavanje takvog problema, ali je svakako najefikasnije. Budući da se
više nitko nije javio za raspravu, predsjednik je 19. sjednicu vijeća Općine Marijanci zaključio u
21:20 sati
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