ZAPISNIK
Sa 13. sjednice općinskog vijeća Općine Marijanci održane 27. svibanj 2015. godine sa
početkom u 19.00 sati.
Prisutni vijećnici: Danko Šargač-predsjednik vijeća, Miroslav Bočkinac, Franjo Sudar,
Željko Pandurić, Antonio Majdenić, Josip Dukmenić, Mario Tušek, Vlado Perković, Željko
Stanić.
Odsutni vijećnici: Antonija Pandurić, Alen Babić.
Ostali prisutni na sjednici: Darko Dorkić-načelnik Općine Marijanci, Tomislav Jelić –
zamjenik načelnika, Ivan Pandurić – pročelnik JUO, Tomislav Pandurić – referent za
financije i proračun, Ana Fabijančić - zapisničar.
Predsjednik vijeća Danko Šargač pozdravlja sve nazočne te otvara 13. sjednicu
općinskog vijeća i konstatira da je prilikom otvaranja sjednice prisutno 9 vijećnika odnosno
da postoji kvorum za donošenje odluka.
Sjednica započinje sa radom u 19:05 sati.
Predsjedavajući Danko Šargač predlaže Anu Fabijančić za zapisničara te dva
ovjerovitelja zapisnika Josipa Dukmenića i Vladu Perkovića.
Ovakvi prijedlozi prihvaćeni su jednoglasno.
Predsjedavajući Danko Šargač predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice općinskog vijeća (D. Šargač)
2. Usvajanje godišnjeg obračuna Proračuna za 2014. godinu (T. Pandurić, D.
Dorkić)
3. Donošenje Odluke o sudjelovanju u projektu „SUSTAV ODVODNJE I
PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE GAT“ (D. Dorkić)
4. Donošenje Odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonice
na području Općine Marijanci (I. Pandurić)
5. Donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Marijanci (I.
Pandurić)
6. Donošenje Zaključka o projektiranju nerazvrstanih cesta na području Općine
Marijanci (D. Dorkić)
7. Vijećnička pitanja i razno
Ovakav Dnevni red usvojen je sa 9 glasova ZA.
Ad 1.
Kako na Zapisnik sa 12. sjednice općinskog vijeća nije bilo primjedaba, isti je
prihvaćen sa 9 glasova ZA.

Ad 2.
Tomislav Pandurić opsežno je obrazložio točku te detaljno pojasnio sve priloge koji
su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.
Darko Dorkić nadopunjuje prethodni izvještaj sa konstatacijom kako je sa 2014.
godinom završio jedan investicijski ciklus koji traje gotovo od samog osnutka općine a
očitovao se kroz kapitalna ulaganja u izgradnju plinovoda, cestovnu infrastrukturu, projekt
vodoopskrbe, ulaganja u Poduzetničku zonu Črnkovci, te niza manji infrastrukturnih
projekata po modelu sufinanciranja ovih projekata od strane Republike Hrvatske i OBŽ u
manjem dijelu. Idući investicijski ciklus za kojeg su sve pretpostavke osigurane temeljit će
se na povlačenju sredstava iz EU fondova. Osim toga, završetkom 2014. godine glavni cilj
u narednom razdoblju je svojevrsna konsolidacija poslovanja općine odnosno smanjenje
obveza uz redovnu otplatu dugoročnog kredita.
Obračun Proračuna za 2014. godinu usvojen je sa 8 glasova ZA i 1 PROTIV.
Ad 3.
Darko Dorkić obrazložio je točku još jednom upoznavši sve sa konceptom FASEP
projekta odnosno zajedničkim projektom izgradnje sustava odvodnje nekoliko susjednih
gradova i općina. Također obrazlaže predloženu Odluku te pritom upoznaje vijećnike sa
trenutno otvorenim natječajem Hrvatskih Voda koji u 90-95%-nom iznosu sufinanciraju
manje projekte sustava odvodnje a ovdje se radi upravo o ovakvom slučaju jer bi se iz
FASEP projekta izdvojila jedna faza odnosno izgradnja kolektora u Gatu i izgradnja mreže
odvodnje u naseljima Marijanci, Kunišinci i Črnkovci te se ista aplicirala prema
predmetnom natječaju Hrvatskih Voda. Ništa se sa FASEP projektom ne bi mijenjalo
odnosno, ukoliko ovaj projektni prijedlog prema Hrvatskim Vodama ne prođe, FASEP
projekt bi nastavio svojom dinamikom.
Antonio Majdenić postavlja pitanje koliko bi to konkretno značilo učešća Općine
Marijanci u projektu te iz kojih izvora bi se to financiralo na što mu Darko Dorkić odgovara
da bi to bilo cca 1.200.000,00 kuna a financiralo bi se iz izdvajanja za razvoj odvodnje i
vodoopskrbe koje plaća stanovništvo kroz potrošnju vode.
Nakon glasanja Odluka o sudjelovanju u projektu „SUSTAV ODVODNJE I
PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE GAT“ usvojena je sa 8 glasova ZA
i 1 SUZDRŽAN.
Ad 4.
Točku je pojasnio Ivan Pandurić podsjetivši nazočne vijećnike kako se rasprava po
ovoj temi odvijala i na prethodnim sjednicama a sada je pred njih stavljen konkretan
prijedlog odluke usklađene sa zakonskom regulativom. Pojašnjava također da je osnovna
pretpostavka i razlog predlaganja predmetne odluke nastupanje bitnih izmjena u zakonskoj
regulativi te dosadašnja odluka koja je uređivala ovo područje više nije adekvatna u tom
smislu. Prijedlogom odluke razrađen je mehanizam provedbe iste te je samo potrebno na
vijeću ustanoviti iznos naplate naknade.
Nakon provedene rasprave o visini naknade i temeljem različiti prijedloga vijećnika
Danko Šargač predlaže iznos naknade od 5,00 kuna po kvadratnom metru za štandove te
500,00 kuna godišnje za pokretnu prodaju putem specijaliziranih vozila.
Odluka o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonice na području
Općine Marijanci usvojena je sa 9 glasova ZA.

Ad 5.
Ivan Pandurić obrazlaže točku i pojašnjava kako se navedeni dokument od općine
traži isključivo temeljem zakonskih odredbi Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
U njem je navedeno trenutačno stanje u provođenju programa predškolskog odgoja te
svojevrsno planirano stanje u budućem razdoblju. Osim toga daje informaciju kako je od
sljedeće školske godine program predškole obavezan za svu djecu koja naredne godine
kreću u 1. razred.
Darko Dorkić nadopunjuje ovu informaciju sa obavijesti kako će se program
predškole u Općini Marijanic provoditi kroz dva područna dječja vrtića u okviru svog
redovitog poslovanja te će sam program predškole biti besplatan za sve kako je to i
zakonski predviđeno.
Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Marijanci usvojen je sa 8 glasova ZA i
1 PROTIV.
Ad 6.
Darko Dorkić obrazlaže ovu točku pojasnivši kako su u proračunu općine za 2015.
godinu predviđena sredstva za projektiranje nerazvrstanih cesta sa čijom rekonstrukcijom
općina ima iskustva kroz IPARD program, a ulaganje u isto moguće je i kroz mjere
Programa ruralnog razvoja. Plan je projektirati cca 35 km cesta a prioriteti su utvrđeni na
sastancima sa predstavnicima pojedinih mjesta te su isti navedeni i u predloženom
Zaključku.
Antonio Majdenić predlaže uvrštavanje u projektiranje još nekih nerazvrstanih cesta
na području k.o. Črnkovci a radi se o k.č.br. 812, 813 i 814.
Ovakav Zaključak sa prijedlogom Antonia Majdenića usvojen je sa 9 glasova ZA.
Ad 7.
Željko Stanić – kada će stanovništvu biti podijeljene nove vreće za razvrstavanje
komunalnog otpada te zašto novi Pravilnik o korištenju društvenih i vatrogasnih domova
zajedno sa Cjenikom nije izvješen na oglasnim pločama po naseljima?
- PVC vreće za razvrstavanje otpada su dostavljene u općinu od strane firme
EKO-FLOR PLUS d.o.o. te će iste biti podijeljene idući tjedan.
- Pravilnici o korištenju domova zajedno sa cjenicima dostavljeni su upraviteljima
domova kako bi se isti oglasili na oglasnim pločama ali se nije vodilo računa da
ključeve od oglasnih ploča ima samo komunalni djelatnik Općine Marijanci te će
isti biti postavljeni također idući tjeda.
Vezano za prethodno pojašnjenje načelnik Darko Dorkić predlaže rješavanje
određenog nesporazuma prilikom utvrđivanja cjenika korištenja domova. Naime u cjeniku
je navedeno da se cijena korištenja svih domova osim onog u Marijancima umanjuje za
20% što uključuje i sve uređaje i inventar. Smatra da se iz ovog umanjenja od 20% treba
izdvojiti korištenje posuđa koje se naplaćuje po osobi.
Ovakav prijedlog prihvaćen je od strane vijeća sa 9 glasova ZA.
Vlado Perković – zanimaju ga konkretne informacije o projektu javnih radova?
- u dogovoru sa HZZ-om od 100-njak kandidata utvrđena je kvota od 30 djelatnika
za koje je moguće podnijeti zahtjev, te je isti i podnesen. Naknadno smo
obaviještenih da je za Općinu Marijanci odobrena kvota od 10 djelatnika na šest
mjeseci da bi nakon potpisa ugovora trajanje programa bilo smanjeno na pet

mjeseci.
Vlado Perković – nije zadovoljan odabirom navedenih kandidata s obzirom na
njihov socijalni status te je mišljenja kako bi se upravo prema ovom statusu trebalo voditi
kod odabira djelatnika za javne radove. Darko Dorkić prihvaća punu odgovornost za odabir
10 navedenih djelatnika napomenuvši kako je teško od 100 zainteresiranih odabrati njih
30, a potom na temelju jedne telefonske obavijesti od strane HZZ u roku od gotovo sat
vremena odbrati tek njih 10, bez dodatnih konzultacija sa istima. Osim toga napominje i
kako Javni radovi nemaju karakter socijalnog programa te niti kod Javnog poziva za iste
socijalni status nije bio isključujući faktor ili predmet razmatranja, nego isključivo vrijeme
koje je kandidat proveo na evidenciji zavoda za zapošljavanje.
Kako se više nitko nije javio za riječ predsjedavajući Danko Šargač zaključio je 13.
sjednicu u 21:45 sati.
KLASA: 021-05/15-01-01
URBROJ: 2115/02-01-15-02
U Marijancima, 27.05.2015. godine
Zapisničar:
Ana Fabijančić
OVJEROVITELJI ZAPISNIKA:
1. Josip Dukmenić
2. Vlado Perković

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
DANKO ŠARGAČ

