ZAPISNIK
Sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Marijanci održane 31. siječnja 2018. godine sa
početkom u 18:00 sati.
Nazočni: Miroslav Bočkinac, Kruno Belošević, Ana Mužar, Josip Dukmenić, Sandra OršikićStanković, Danko Šargač, Alen Babić, Darko Bočkinac.
Odsutni: Ksenija Savić, Domagoj Ivanišić, Ana Alšić.
Ostali prisutni na sjednici: Darko Dorkić – načelnik Općine Marijanci, Tomislav Jelić –
zamjenik načelnika Općine Marijanci, Ivan Pandurić – pročelnik JUO, Ivana Takalić –
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 Ivanu Takalić
za zapisničara, te Josipa Dukmenića i Sandru Oršikić-Stanković za ovjerovitelje zapisnika.
Ovakvi prijedlozi usvojeni su jednoglasno
Danko Šargač predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća (D. Šargač)
2. Razmatranje i donošenje Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Općine Marijanci (D. Dorkić)
3. Razmatranje i donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području
Općine Marijanci (D. Dorkić)
4. Razmatranje i donošenje Odluke o izradi Plana gospodarenja otpadom Općine
Marijanci za razdoblje 2018. - 2023. godina (D. Dorkić)
5. Razmatranje i donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Marijanci (I.
Pandurić)
6. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu pomoći
za studiranje i dodjelu pomoći za podmirenje troškova stanovanja učenika
srednjih škola sa područja Općine Marijanci (D. Dorkić)
7. Razmatranje i donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za
područje Općine Marijanci za 2018. godinu (D. Dorkić)
8. Vijećnička pitanja i razno
Predloženi dnevni red usvojen je sa 8 glasova ZA te se prelazi na rad po redoslijedu.
Ad 1.
Alen Babić se javlja sa primjedbom na Zapisnik sa 6. sjednice općinskog vijeća
navodeći greške u prebrojavanju glasova po točkama Dnevnog reda kako slijedi, odnosno da
se u zapisniku ispravi i navede:
 točka 5. – 7 glasova ZA i 2 PROTIV








točka 6. - 7 glasova ZA i 2 PROTIV
točka 10. - 7 glasova ZA i 2 PROTIV
točka 11. - 8 glasova ZA i 1 PROTIV
točka 14. - 7 glasova ZA i 2 PROTIV
točka 19. - 7 glasova ZA i 2 PROTIV
točka 20. - 7 glasova ZA i 2 PROTIV

Vijećnica Ana Alšić u 18:15 sati pridružuje se sjednici te predsjedavajući Danko
Šargač konstatira da je na sjednici prisutno 9 vijećnika.
Danko Šargač konstatira da se ovim izmjenom strukture glasova ništa ne mijenja po
pitanju usvojenih akata te predlaže da se ista primjedba Alena Babića prihvati.
Josip Dukmenić javlja se sa primjedbom na zapisnik sa 6. sjednice u točki 21. te
predlaže da se u njegovom navodu riječ "protuzakonito" zamijeni riječima "u nezakonitom
prostoru" kako ne bi došlo do krivog tumačenja njegove konstatacije.
Nakon glasanja Zapisnik sa 6. sjednice općinskog vijeća Općine Marijanci sa
prethodno predloženim izmjenama usvojen je sa 8 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.
Ad 2.
Darko Dorkić pozdravlja sve nazočne te opsežno obrazlaže svaku izmjenu i dopunu
Statuta Općine Marijanci prelazeći članak po članak prijedloga odluke kako niti jedna izmjena
i dopuna ne bi ostala nerazjašnjena.
S obzirom da se nitko nije javio za raspravu, nakon glasnaja, Statutarna Odluka o
izmjenama i dopunama Statuta Općine Marijanci usvojena je sa 8 glasova ZA i 1 PROTIV.
Ad 3.
Darko Dorkić obrazlaže točku napominjući kako je predmetnu odluku potrebno
usvojiti kako bi se regulirale odredbe o gospodarenju komunalnim otpadom sukladno Uredbi
koja je stupila na snagu. Detaljno pojašnjava koje su novine za stanovništvo nakon stupanja
na snagu predmetne odluke te na kojim dijelovima gospodarenja komunalnim otpadom općina
treba raditi u idućem razdoblju kako bi ispunila sve zakonske obveze.
Tomislav Jeliće se nakon izlaganja načelnika javlja za riječ dajući naglasak na mobilna
reciklažna dvorišta koja će morati profunkcionirati sukladno predmetnoj odluci, a koja će biti
od velike važnosti za cjelokupno stanovništvo s obzirom na sve vrste opasnog otpada koje će
se u istom moći odlagati. Smatra da će se predložena učestalost djelovanja mobilnih
reciklažnih dvorišta morati povećati zbog interesa i potreba stanovništva, što će u krajnjoj
mjeri uz ostale mjere odvajanja otpada dovesti do eventualnog smanjenja učestalosti odvoza
miješanog komunalnog otpada sa 3 puta na 2 puta mjesečno.
Darko Bočkinac napominje da je potrebno biti svjestan da će cijena odvoza otpada
rasti i da će to predstavljati problem posebno za ona kućanstva sa niskim osobnim primanjim
a koja nisu u sustavu socijalne skrbi te time izostavljena iz naplate usluge.
S obzirom da se više nitko nije javio za raspravu, nakon glasanja, Odluka o načinu
pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada na području Općine Marijanci usvojena je sa 8 glasova ZA i 1
SUZDRŽAN.

Ad 4.
Darko Dorkić ukratko obrazlaže ovu točku pojasnivši kako je donošenje novog Plana
gospodarenja otpadom bitna zakonska obveza općine i da se ovom odlukom zapravo
započinje cjelokupna procedura izrade ovog planskog dokumenta kao okvira za djelovanje u
buduće petogodišnjem razdoblju.
S obzirom da se nitko nije javio za raspravu, nakon glasanja, Odluke o izradi Plana
gospodarenja otpadom Općine Marijanci za razdoblje 2018. - 2023. godine usvojena je sa 8
glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.
Ad 5.
Ivan Pandurić obrazlaže točku napomenuvši kako su se početkom 2017. godine
donijele izmjene i dopune predmetne odluke zbog izmjena Zakona o lokalnim porezima a kao
priprema za porez na nekretnine koji je tada spominjan i koji je trebao stupiti na snagu
početkom 2018. godine. S obzirom da se od poreza na nekretnine za sad odustalo na državnoj
razini Ministarstvo financija – porezna uprava dala je naputak svim jedinicama lokalne
samouprave pa tako i Općini Marijanci da donesu objedinjenu Odluku o lokalnim porezima
usklađenu sa zakonskim odredbama te je stoga ovaj prijedlog odluke ustvari pročišćeni tekst
odluke o lokalnim porezima s obzirom da se nikakvi iznosi, stope i ostale odredbe nisu
mijenjale.
S obzirom da se nitko nije javio za raspravu, nakon glasanja, Odluka o općinskim
porezima Općine Marijanci usvojena je sa 7 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA.
Ad 6.
Darko Dorkić ukratko upoznaje nazočne kako su javni pozivi za dodjelu pomoći za
studiranje i dodjelu pomoći za podmirenje troškova stanovanja učenika srednjih škola
objavljeni te je potrebno imenovati povjerenstvo koje će pregledati prijave studenata i
srednjoškolaca, utvrditi njihovu potpunost i predložiti donošenje odluke načelnika o isplati
sredstava pomoći.
Danko Šargač poziva vijećnike da predlože članove povjerenstva na što Darko
Bočkinac za jednog člana predlaže vijećnika Alena Babića.
Kako više nije bilo prijedloga Danko Šargač za predsjednicu ovog povjerenstva
predlaže Anu Mužar a za drugog člana Sandru Oršikić-Stanković.
Nakon glasanja, Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu pomoći za studiranje i
dodjelu pomoći za podmirenje troškova stanovanja učenika srednjih škola sa područja Općine
Marijanci, u predloženom sastavu, usvojena je sa 9 glasova ZA.
Ad 7.
Darko Dorkić ukratko upoznaje nazočne sa odredbama ovog godišnjeg plana koji
govori o svim potrebnim aktivnostima radi unapređenja sustava zaštite od požara te obvezama
Općine Marijanci koje proizlaze iz istog.
Nakon izlaganja načelnika Darka Dorkića vijećnik Darko Bočkinac se ispričava jer
zbog privatnih obveza mora napustiti sjednicu vijeća te istu napušta u 19:42 sata, a
predsjedavajući Danko Šargač konstatira da je na sjednici prisutno 8 vijećnika.
S obzirom da se nitko nije javio za raspravu, nakon glasanja, Provedbeni plan
unapređenja zaštite od požara za područje Općine Marijanci za 2018. godinu usvojen je sa 8
glasova ZA.

Ad 8.
Alen Babić predlaže načelniku Općine Marijanci nabavku novog televizora u dječji
vrtić u Črnkovce s obzirom da je postojeći dotrajao.
Darko Darko dorkić daje sljedeće informacije o poslovima, aktivnostima i projektima
Općine Marijanci od zadnje sjednice vijeća:





od Ministarstva državne imovine otkupljeno je zemljište bivše plinske stanice u
Marijancima, te se očekuje tabularna izjava istog ministarstva kojom će se Općina
Marijanci upisati kao vlasnik navedenog zemljišta i krenuti sa uređenjem istog za
potrebe smještaja svog komunalnog pogona,
započinje projekt izgradnje kanalizacije u naselju Črnkovci, koji bi se trebao i završtiti
kroz naredne 2-3 godine uz sufinanciranje Hrvatskih voda sa 80% investicije te
preostalih 20% sa sredstvima Općine Marijanci,
prezentira idejno rješenje rekonstrukcije i dogradnje dječjeg vrtića u Marijancima te
uređenja okoliša istog objekta,

Alen Babić i Ana Alšić napuštaju sjednicu vijeća zbog privatnih obaveza u 20:00 sati
te predsjedavajući Danko Šargač konstatira da je na sjednici prisutno 6 vijećnika.
Darko Dorkić nastavlja sa izlaganjem te prezentira idejno rješenje izgradnje
parkirališta u samom centru naselja Marijanci, te projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste
koja ulice B. Radića i Sv. Marka u Kunišincima spaja sa županijskom cestom. Osim toga daje
informaciju da je u tijeku projektiranje pješačke staze sa javnom rasvjetom koja spaja naselja
Bočkince i Črnkovce, te projektiranje reciklažnog dvorišta u Kunišincima i južnog ulaza u
Poduzetničku zonu Črnkovci.
Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednik vijeća Danko Šargač zaključio je
sjednicu u 20:20 sati.
Zapisničar:
Ivana Takalić _______________________
Ovjerovitelji zapisnika:
1. Josip Dukmenić _________________
2. Sandra Oršikić-Stanković _______________

