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SVEČANA SJEDNICA OPĆINE MARIJANCI U POVODU DANA OPĆINE

Godina početka velikog 
investicijskog ciklusa 

U sklopu proslave Dana Općine Marijanci, održana je i 
svečana sjednica Općinskog vijeća Marijanci na kojoj su 
uz članove nazočili i saborski zastupnik Domagoj Miku-
lić, zamjenik Osječko-baranjskog župana Goran Ivano-
vić, gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca Goran Aladić 
te zamjenik gradonačelnika Belišća Domagoj Varžić, kao 
i načelnici općina Podravska Moslavina, Magadenovac, 
Viljevo, Petrijevci, Bizovac i Podgorač. 

Obraćajući se nazočnima na sjednici i podnoseći izvješće 
o učinjenom tijekom proteklih godinu dana na području 
Općine, načelnik Darko Dorkić je istaknuo da je ovo go-
dina početka velikog investicijskog ciklusa na području 
Općine koji će se odvijati u narednih nekoliko godina, ali 
i godina rekordno ugovorenih i započetih projekata na 
području Općine.

„Riječ je o projektima ukupne vrijednosti oko 45 milijuna 
kuna od kojih je dobar dio već u fazi početka izvođenja 
radova. Zanimljivo je naglasiti da je od sedam velikih 
projekata koji se rade ili će se raditi na području Općine, 
čak šest financirano sredstvima EU ukupne vrijednosti 
25 milijuna kuna,“ naglasio je prvi čovjek Općine Mari-
janci.

Prvi među njima je rekonstrukcija, dogradnja i oprema-
nje zgrade DVD-a Marijanci koji do kraja godine treba biti 
završen. Riječ je zapravo o dva objekta koji čine jednu 
cjelinu, a u sklopu toga uredit će se i poslovni prostori 
gdje je slastičarna, frizerski salon i ostali poslovni pro-
stori. Drugi jednako značajan projekt je rekonstrukcija, 
prenamjena i dogradnja Područnog vrtića Marijanci sa 
opremanjem, a u okviru kojeg je predviđeno i uređenje 

i opremanje Kulturnog centra u samom potkrovlju. Za 
ovaj projekt je s Agencijom za plaćanje potpisan ugovor 
o financiranju i za očekivati je da će on najkasnije početi 
realizirati početkom iduće godine. 

Načelnik je govorio i o rekonstrukciji Vatrogasnog doma 
i dogradnji Društvenog doma u Črnkovcima. I ovaj je pro-
jekt sufinanciran sredstvima EU sa maksimalnih 7,4 mili-
juna kuna. Četvrti po redu projekt  je izgradnja i uređenje 
reciklažnog dvorišta za koji je također provedena javna 
nabava i gdje je izvođač radova već uveden u posao, pa 
je za očekivati da Općina Marijanci vlastito reciklažno 
dvorište dobije već do sredine iduće godine. 

Poseban akcent u svom govoru načelnik je stavio na 
izgradnju kanalizacije u naselju Črnkovci čiji je nositelj 
tvrtka Hidrobel d.o.o., za vodne usluge Belišće čiji je 
suvlasnik uz Grad Belišće i Općina Marijanci. U Općini 
Marijanci  vjeruju da bi i ovaj projekt mogao krenuti idu-
će godine, a uz njega je tijesno vezan i još jedan veli-
ki, FASEP projekt koji je za Općinu iznimno važan, jer će 
se u sklopu njega odraditi spoj Gata s Belišćem, pa bi u 
okviru toga odvodnja i na području Općine Marijanci bila 
puštena u funkciju za naselje Marijanci i Kunišinci koja 
je izgrađena i za naselje Črnkovci gdje se računa da će 
mreža biti izgrađena u narednih godinu do dvije dana. 

Osječko-baranjska županija nositelj je i projekta izgrad-
nje nastavno-športske dvorane Osnovne škole Matija 
Gubec Magadenovac Područna škola Marijanci koju je 
županija izgradila 2017.godine. Trenutačno je projekt 
dvorane u fazi postupka javne nabave, vrijedan je 6,7 mi-
lijuna kuna i plan je da se taj projekt realizira za godinu 
ili maksimalno dvije. 

Načelnik Darko Dorkić

Svečana sjednica Općinskog vijeća
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Uz ove projekte višemilijunskih vrijednosti, Općina pa-
ralelno radi i na cijelom nizu manjih, više stotina tisuća 
kuna vrijednih, ali iznimno značajnih projekata za po-
dizanje kvalitete života u Općini koji su u fazi pripreme 
ili realizacije. Načelnik Dorkić podsjetio je i da je prošle 
godine završena i posljednja u nizu katastarska izmjera 
k.o. Kunišinci u rekordnom roku. 

„Uz sve nabrojano, naše želje i planovi ovdje ne staju. I 
dalje idemo u projektiranje, planiranje i već sada mo-
žemo najaviti da pripremamo brojne nove projekte,“ 
otkrio je načelnik Dorkić napominjući da se sve ovo ne 
bi uspjelo realizirati da im aktualna Vlada RH to nije 
omogućila svojim odlukama zahvaljujući kojima su im se 
znatno povećala proračunska sredstva, te konkretnom 
povlačenju sredstva iz europskih Fondova. 

U slavljeničkom tonu prvi čovjek Općine Marijanci nije 
zaboravio niti ulaganja u društvenu nadogradnju, škol-
stvo, zdravstvo, predškolski odgoj, umirovljenike, novo-
rođene, srednjoškolce, studente i mlade obitelji kojima 
Općina pomaže u stambenom zbrinjavanju i ostanak na 
svom području, ali i potiče razvoj gospodarstva.

U ime Hrvatske zajednice Općina, te susjednih gradova i 
općina svečani skup pozdravio je načelnik Općine Petri-
jevci Ivo Zelić čestitajući ne samo na Danu Općine, nego 
i na postignutim rezultatima i učinjenom u proteklim 
godinama. Zamjenik župana osječko-baranjskog Goran 

Ivanović, naglasio je da je iznimno bitno i da se ne smije 
zaboraviti podatak da Općina Marijanci koja s pripadaju-
ćim naseljima ima oko 2.000 stanovnika ima investicijski 
ciklus od čak 45 milijuna kuna!“Ako se tome doda još i 
FASEP i Aglomeraciju Valpovštine, to je blizu 100 milijuna 
kuna! U kojoj se to bivšoj Vladi dogodio takav investicij-
ski ciklus kao se dogodio u Općini Marijanci? Možete taj 
podatak tražiti bilo gdje u enciklopedijama, ali ga nećete 
naći jer se on – nije dogodio!“ konstatirao je zamjenik 
Ivanović poručivši da Slavonija, Baranja i Srijem u RH po-
novo igraju ulogu koju u nekom vremenu iza nepravedno 
izgubili i da gradonačelnici i načelnici s ovog područja 
itekako mogu računati na potporu i benefite i odgovornu 
politiku hrvatske Vlade, ali i Županije koja želi biti par-
tner jedinicama lokalne samouprave.

Saborski zastupnik Domagoj Mikulić je u svojoj čestitki 
Marijančanima i čelnicima Općine naglasio kako je riječ 
o maloj Općini velikih projekata, jer 45 milijuna kuna je 
ogroman novac koji bi trebao stvoriti pretpostavke za 
razvoj ove sredine, a najveće zasluge za to ima upravo 
načelnik Općine koji se svojski i uporno borio za njih i 
doveo projekte u Općinu. „Put kojim ova Općina ide je 
ključ i smjer razvoja ne samo ove Općine nego i svake 
druge. Držim da učinjenim u Općini Marijanci svi možete 
biti itekako zadovoljni i to je smjer kako razvijati i Sla-
voniju i cijelu Republiku Hrvatsku“, poručio je saborski 
zastupnik na svečanoj sjednici u Marijancima.

Obilazak gradilišta u povodu proslave Dana Općine

U povodu Dana Općine Marijanci, Športsko ribolovno druš-
tvo „Plosna“ Kunišinci i ove je godine u Marijancima organi-
ziralo tradicionalnu Fišijadu, koja osim natjecateljskog ka-
raktera, svake godine za glavni cilj ima druženje mještana iz 
svih naselja Općine Marijanci i njihovih udruga.

Tako su se ove godine u spravljanju najomiljenijeg ribljeg 
specijaliteta Slavonije i Baranje natjecale ekipe Udruge 
mještana Črnkovci, Udruge mladih „Strug“ Marijanci, Udruge 
mladih Čamagajevci, Športsko ribolovnih društava „Smuđ“ 
Črnkovci i „Plosna“ Kunišinci, Dobrovoljnih vatrogasnih dru-
štava Bočkinci, Marijanci, Čamagajevci i Kunišinci, KUD-a 
Slavonska vila Marijanci-Kunišinci, Nogometnih klubova 

„Bočkinci“, „Hajduk“ Marijanci, „Mladost“ Črnkovci, te Lovač-
kog društva „Jelen“ Marijanci.

Prema ocjeni sudaca, najbolji fiš ove je godine skuhala eki-
pa ŠRD-a „Smuđ“ iz Črnkovaca koja je osvojila 2.000 kuna, 
kuhari iz ekipe ŠRD „Plosna“ iz Kunišinaca osvojili su 2.mje-
sto i 1.000 kuna, a kao trećeplasirana završila je ekipa LD 
„Jelen“ Marijanci s osvojenom nagradom od 500 kuna. 

Za sve koji su posjetili ovogodišnju marijanačku fišijadu, 
uz degustaciju fiša bilo je prilike i za uživanje u šaranu na 
rašljama, a „točka na i“ bila je zabava za sve sudionike do 
ranih jutarnjih sati.

„Bočkinci“, „Hajduk“ Marijanci, „Mladost“ Črnkovci, te Lovač

FIŠIJADA U MARIJANCIMA U POVODU DANA OPĆINE

Najbolji �š skuhala ekipa 
ŠRD „Smuđ“ Črnkovci

„Bočkinci“, „Hajduk“ Marijanci, „Mladost“ Črnkovci, te Lovač

Fišijada Marijanci
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DODIJELJENA JAVNA PRIZNANJA OPĆINE MARIJANCI

Nagrade za životno djelo  
Ivanu Kupčeriću i So�ji Mašić

Svečana sjednica Općinskog vijeća bila je prigoda i za 
dodjelu javnih priznanja najzaslužnijim pojedincima i 
ustanovama. Zahvalnica Općine Marijanci dodijeljena je 
Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo 
i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije, Izdvojeni 
ured u Donjem Miholjcu za pruženu pomoć te brzu i kva-
litetnu uslugu pri ishođenju akata za gradnju i prostorno 
uređenje. Ovaj odjel na čelu sa pomoćnikom pročelnika 
Livijem Međurečanom, već niz godina služi Općini Mari-
janci kao učinkovit servis za dobivanje svih relevantnih i 
pravodobnih informacija iz područja gradnje i prostornog 
uređenja, a poseban doprinos očituje se u brzini proved-
be te nesebičnoj pomoći pri ishođenju niza akata o grad-
nji te je važno napomenuti kako bez istoga ne bi došlo do 
realizacije nekoliko velikih kapitalnih investicija koje su 
ovog trenutka u fazi provedbe. Isto priznanje dodijeljeno 
je i Držanoj geodetskoj upravi, Odjelu za katastar nekret-
nina Donji Miholjac na čelu s voditeljem Tomislavom Ma-
đarićem koji je unazad desetak godina uspješno proveo 
čak 3 katastarske izmjere katastarskih općina Marijanci, 
Čamagajevci i Kunišinci. Ovaj zahtjevan i obiman posao 
izveden je nadasve kvalitetno i u reprezentativno kratkim 
rokovima na zadovoljstvo čelništva i stanovništva Općine 
Marijanci. Posebno treba naglasiti kako bi nerješavanje 
pitanja uređenja zemljišnih knjiga značilo znatno uspora-
vanje, a u mnogim segmentima i zaustavljanje realizacije 
niza projekata i programa kako u privatnom tako i jav-
nom sektoru čime je ovo tijelo svojim radom dalo izniman 
doprinos ubrzanom razvoju Općine Marijanci. Zahvalnicu 
Općine Marijanci za uspješnu i kvalitetnu provedbu ka-
tastarskih izmjera na području Općine Marijanci dobio je 
i Zemljišno-knjižni odjel Donji Miholjac na čijem čelu je 
voditeljica odjela gospođa Branka Jović koji su se u ovom 
velikom projektu iskazali kao pouzdan i efikasan partner. 

Nagrada Općine Marijanci  za dostignuća i doprinos u 
razvoju športa na području Općine Marijanci i osvoje-
no prvo mjesto u II. Županijskoj nogometnoj ligi Valpo-
vo – Donji Miholjac u natjecateljskoj sezoni 2018./2019. 
dodijeljena je Nogometnom klubu „Hajduk“ Marijanci. 
Ovaj klub koji je osnovan 1928. godine, sve do danas je 
aktivni promicatelj sporta i sportskih aktivnosti kako na-
selja Marijanci i Kunišinci, tako i cijelog područja Općine 
Marijanci. Protekle godine klub je proslavio 90. godiš-
njicu svoga osnutka i uspješnog rada te plasirao u viši 
rang natjecanja odnosno I. Županijsku nogometnu ligu 
gdje u novoj natjecateljskoj sezoni predstavlja Općinu 

Marijanci.  Za dostignuća i doprinos u razvoju športa na 
području Općine Marijanci i osvojeno prvo mjesto u Ligi 
nogometnog središta Donji Miholjac u natjecateljskoj se-
zoni 2018./2019. Nagradu Općine Marijanci dobio je i No-
gometni klub „Bočkinci“. Osnovan 1957. Godine, NK Boč-
kinci se kroz čitavu svoju povijest natjecao u općinskoj ligi 
Donji Miholjac te nakon reorganizacije 1993.godine u ligi 
nogometnog središta Donji Miholjac. Godine 2017.  klub 
je obilježio 60. obljetnicu svoga osnutka i rada a u sezoni 
2018./2019. osvaja 1. mjesto u svom rangu natjecanja te 
ostvaruje plasman u II. Županijsku nogometnu ligu Valpo-
vo – Donji Miholjac gdje se danas natječe. 

Nagradu za životno djelo za dugogodišnji rad i dostignu-
ća u promicanju vatrogastva, sporta i razvoja obrta na 
području Općine Marijanci dobio je poznati lokalni obrt-
nik Ivan Kupčerić. Ovaj vitalni 89-godišnjak i danas živi u 
Marijancima gdje je rođen i gdje je pokrenuo vlastiti po-
stolarski obrt kojim se bavio sve do umirovljenja. Pored 
posla kojim se intenzivno bavio, Ivan Kupčerić aktivno je 
sudjelovao i u društvenom životu svoga sela kao aktivni 
član Dobrovoljnog vatrogasnog društva Marijanci od 1946. 
godine pa sve do danas. U mladosti se dugi niz godina 
bavio igranjem nogometa u lokalnom klubu, pa je uz obrt-
ništvo, svoj uspješni životni vijek obogatio i intenzivnim 
djelovanjem u društvenom životu naselja Marijanci. Istom 
nagradom ove je godine ovjenčana i Sofija Mašić – umi-
rovljena 79-godišnja učiteljica koja je cijeli svoj radni vijek 
provela u školi u Čamagajevcima. Bila je nagrađivana i za 
rad i doprinos ostvarivanju ciljeva Hrvatskog Crvenog kri-
ža, a i nakon odlaska u mirovinu 1999. Godine, nastavila 
je aktivan umirovljenički život u svojim Čamagajevcima. 
Učiteljica Sofija zahvalila se prigodnim riječima u ime 
ovogodišnjih laureata.

Dobitnici javnih priznanja
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POVODOM DANA OPĆINE ODRŽANA 2 KUP NATJECANJA

Šesnaesti Vatrogasni kup djece i mladeži
U povodu Dana Općine Marijanci, u nedjelju 1. rujna na nogo-
metom igralištu u Marijancima održan je 16. po redu Kup va-
trogasne djece i mladeži u organizaciji DVD-a Marijanci kojeg 
je otvorio načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić. Na kupu 
je sudjelovalo 23 ekipe djece i 13 ekipa vatrogasne mladeži, 
a valja dodati da su djeca na ovom Kupu pored vatrogasne 
vježbe sudjelovala i na vatrogasnim  igricama dok je mladež 
uz vježbu imala i štafetnu utrku. 

Nakon napetog i do kraja neizvjesnog odmjeravanja snaga u 
vatrogasnim vještinama, u konkurenciji ženske djece na vjež-
bi prvo je mjesto osvojio DVD Kunišinci, drugo DVD Marijanci, 
a treće DVD Beničanci. U igricama je među ženskom djecom 
najuspješniji bio DVD Marijanci, a iza njega su bili DVD Kuni-
šinci i DVD Breznica Našička. Na vježbi muške djece najviše je 
uspjeha imala ekipa DVD-a Baranjsko Petrovo Selo, na dru-
gom mjestu su bili dječaci iz DVD-a Beničanci, a na trećem iz 
Breznice Našičke. Dječaci iz DVD-a Beničanci kao prvoplasi-
rani su završili postavljene im igrice, a iza njih su bili dječaci 
iz DVD-a Veliškovci i DVD-a Koška. 

Vatrogasni kup Marijanci

U konkurenciji ženske mladeži prvo mjesto je osvojila ekipa 
DVD-a Feričanci, drugo DVD-a Marijanci, a treće DVD-a Bre-
znica Našička, dok je u muškoj konkurenciji poredak bio prvi 
DVD Beravci, drugi DVD Donja Motičina, a treće DVD Josipovac 
Punitovački.

Uspješno Kup natjecanje u  
najuspješnijoj godini društva
Na ribnjaku “Plosna” Kunišinci u nedjelju 1.rujna u povodu 
Dana Općine Marijanci održano je tradicionalno 22. Kup na-
tjecanje Športskog ribolovnog društva “Smuđ” Črnkovci. Riječ 
je o natjecanju seniorskih ekipa koje je ove godine okupilo 45 
sudionika u 14 ekipa sa ukupno 42 natjecatelja. U pojedinač-
noj konkurenciji prvo mjesto pripalo je Hrvoju Arnautu iz ŠRU 
Šaran Nard, drugo Slavku Jeliću iz ŠRD Smuđ Črnkovci, a treće 
Igoru Terziću iz ŠRU Amur Ladimirevci. U ekipnoj konkurenciji 

pobjednicima su proglašeni ribiči iz ŠRU Šaran Nard, drugo 
mjesto je pripalo ekipi ŠRU Amur iz Ladimirevaca, a treće ŠRU 
Šaran iz Podravskih Podgajaca. 

Prema riječima Petra Majdenića, predsjednika ŠRD „Smuđ“ 
Črnkovci, za članove ove udruge 2019. godina ostat će zapam-
ćena kao jedna od najuspješnijih u povijesti. „U ovoj godini 
seniorska ekipa se po prvi puta uspjela plasirati na završnicu 
kupa Hrvatske. Kadeti ŠRD „Smuđa“ su se plasirali na završ-
nicu i uspjeli ostvariti ogroman pojedinačni uspjeh. S kadet-
skog kupa koji je održan u Banjoj Jarugi vratili smo se kući s 
titulom pojedinačnog doprvaka Hrvatske koju je osvojio naš 
David Juras.

Na seniorskom kupu je pak Antonio Juras također osvojio 
pojedinačno drugo mjesto te su tako otac i sin postali ove 
godine vice prvaci Hrvatske,“ naglašava Majdenić zahvalju-
jući ribičkoj udruzi iz Kunišinaca koja im je ustupila prostor 
za održavanje natjecanja, ali i Općini Marijanci i načelniku 
Darku Dorkiću koji su prepoznali trud, rad i rezultate ove 
udruge kojoj rado izlaze u susret. 

Detaljnije od uspjesima i radu ove udruge donosimo u slje-
dećem broju Biltena.Ekipa ŠRD Smuđ Črnkovci  

s načelnikom i pobjednicima Kupa
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PROJEKTI OPĆINE MARIJANCI U REALIZACIJI

Vatrogasni dom i garaže 
u Marijancima 

Nakon što su prvih dana ove godine predsjednik DVD 
Marijanci Dragan Krleža te direktor tvrtke KALA d.o.o., 
Goran Miškulin, potpisali ugovor o izvođenju radova 
na rekonstrukciji, dogradnji i opremanju zgrade Do-
brovoljnog vatrogasnog društva Marijanci, ukupne vri-
jednosti 3.276.746,56 kuna, radovi na ovom projektu u 
punom su jeku. 

Do danas je najveći dio građevinskih radova započe-
tih ovog proljeća priveden kraju, završena je dogradnja 
garaža za smještaj vatrogasnih vozila, a u sklopu kom-
pletne predviđene rekonstrukcije postojećeg Vatroga-
snog doma na istim objektima trebat će još finiširati 
fasadu, postaviti pločice, oličiti, te urediti toranj i re-
konstruirati krovište. Premda je riječ o nemalom obi-
mu poslova, izvođači vjeruju da će svi ugovoreni po-
slovi biti završeni u roku, odnosno do 4.siječnja iduće 
godine.

U sklopu ovih radova u potpunosti će biti promijenjen 
i rekonstruiran postojeći nogostup star preko  40 go-
dina, nakon čega će stanovnici Jelačićeve dobiti nove 
asfaltirane pješačke staze s pripadajućim rubnjacima 
sukladno najnovijim standardima. 

Napreduju radovi na objektu DVD-a  Marijanci

Izgradnja i uređenje 
pješačkih staza
U fazi je završetka izgradnja pješačke staze, odnosno 
rekonstrukcije ulice Bana Jelačića u Marijancima u 
duljini od 1.070 metara. Riječ je o projektu koji je su-
financiran sredstvima iz Programa ruralnog razvoja 
s 200.000 kuna, a ukupna vrijednost projekta iznosi 
622.916,25 kuna. Radove na projektu čiji se završetak 
očekuje do konca ove godine izvodi tvrtka Gebruder 
d.o.o. iz Bizovca.

Ulica Bana Jelačića dobiva nove pješačke staze

Parkiralište u središtu 
Marijanaca

Gradi se parkiralište u središtu Marijanaca

U samom središtu Marijanaca intenzivno se izvode 
radovi na izgradnji novog parkirališta kakvo ovom op-
ćinskom središtu već dugo nedostaje. Vrijednost rado-
va koji se u ovoj godini izvode na ovoj lokaciji iznosi 
622.916,25 kuna, koliko će iznositi i vrijednost radova 
koji će se izvesti u idućoj godini, a ukupna vrijednost 
projekta iznosi oko 1,2 milijuna kuna. Radove također 
izvodi građevinska tvrtka Gebruder d.o.o. iz Bizovca 
kao i na projektu rekonstrukcije ulice Bana Jelačića.

Izgradnja parkirališta na lokaciji u vlasništvu Općine 
Marijanci izvodit će se u dvije faze, a nakon završet-
ka ovog projekta, Marijanci bi iduće godine u središtu 
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mjesta trebali dobiti moderni parkirališni prostor s 40 
parkirnih mjesta za automobile i dva mjesta za auto-
buse. Parkiralište će imati dva ulaza, odnosno izlaza na 
dvije ulice i ovim projektom bi se dugoročno trebalo 
doskočiti problemu nedostatka parkirališnog prostora 
u središtu Marijanaca gdje se nalaze svi objekti i usta-
nove javne namjene: od crkve, škole ambulante, zgra-
de općine, dječjeg vrtića... Također, ovakvo rješenje 
u budućnosti će omogućiti i preduvjete za planiranje 
drugačijeg izgleda općinskog središta.

Staza i rasvjeta uz cestu 
Črnkovci-Bočkinci

Rekonstrukcija 
sportskog objekta NK 
Mladost Črnkovci

Među infrastrukturnim projektima koje Općina 
Marijanci realizira u ovoj godini, svakako treba izdvojiti 
i projekt izgradnje pješačke staze i javne rasvjete uz 
dionicu ceste Črnkovci-Bočkinci koja spaja ova dva 
naselja. S obzirom da su ova naselja tijesno vezana te 
da mještani iz Bočkinaca svakodnevno idu u susjedne 
Črnkovce  u trgovinu i ambulantu, a djeca iz Bočkinaca 
od 1.do 4.razreda idu u Črnkovce u Područnu školu, 
općinski oci bili su stajališta da bi unatoč činjenici 
što na ovoj dionici nije velika frekvencija prometa, 
prvenstveno iz sigurnosnih razloga na ovaj način 
trebalo jače i bolje prometno i infrastrukturno povezati 
dva naselja.  
Ovaj projekt „težak“ je 1.270.000 kuna i realizirat će se u 
dvije faze tijekom dvije godine. Prva faza radova pred-
viđena za ovu godinu za polovicu dionice u vrijednosti 
većoj od 600.000 kuna, ovih se dana privodi kraju, a 
tijekom iduće godine projekt bi se trebao kompletno 
dovršiti na radost prije svega djece roditelja i djece 
školaraca koji su se nerijetko i zimskom razdoblju u 
poslijepodnevnoj smjeni bili prisiljeni vraćati kućama 
po mraku.

Uz cestu Črnkovci-Bočkinci 
rade se staza i javna rasvjeta

Rekonstrukcija sportskog objekta Nogometnog 
kluba Mladost Črnkovci, jedan je od infrastrukturnih 
zahvata koji se realiziraju tijekom ove godine. Oko 
cijelog terena u cijelosti je postavljena ograda za 
koju je Općina financirala materijal, a svi radovi su 
zahvaljujući novom predsjedniku Tomislavu Valjku 
i njegovoj Upravi odrađeni dobrovoljnim radom i 
donacijama. Na prostoru igrališta postavljena je i 
nova rasvjeta kako bi se treninzi mogli odigravati i 
u noćnim satima, no to nisu i jedine novine u ovom 
sportskom kolektivu. Naime, Općina Marijanci također 
je pripremila i projektnu dokumentaciju i u tijeku je 
javna nabava za izbor izvođača radova na postavljanju 
centralnog grijanja te nove vodovodne instalacije. Na 
gornjem otvorenom dijelu objekta za gledatelje, bit 
će postavljene nove montažne tribine sa 100-tinjak 
sjedećih mjesta. Na istom objektu u planu je raditi i 
kompletnu energetsku ovojnicu koja obuhvaća fasadu, 
stolariju i krovište i taj bi posao trebao biti priveden 
kraju do sredine iduće godine i pridonijeti uštedi 
energenata u ovoj zgradi, ali i kreirati nove vizure i 
ljepši izgled postojećeg objekta. 
Valja naglasiti da su osim postavljanja ograde, entuzi-
jasti koji su radili na uređenju prostora oko igrališta, 
paralelno uredili i okoliš i zelenilo, te orezali grane dr-
veća koje je smetalo. 

NK Mladost Črnkovci s novom ogradom
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PROJEKTI U 
PRIPREMI I 
PROJEKTIRANJU

Sportsko 
rekreacijski 
centar Marijanci
Projekt „Izgradnja športsko-rekreacijskog centra Marijanci”, 
jedan je od projekata koji se u bližoj budućnosti planira 
provoditi na području Općine Marijanci. S obzirom da je 
riječ o projektu čija se predračunska vrijednost procjenjuje 
između 7 i 8 milijuna kuna, isti projekt u Općini prije svega 
namjeravaju provesti prijavom na Natječaj za provedbu 
Mjere 7. „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 
područjima“, za Podmjeru 7.4. „Ulaganje u pokretanje, 
poboljšanje ili proširivanje lokalnih temeljenih usluga za 
ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne 
aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog 
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 
„Za ulazak u ovaj veći i zahtjevniji projekt ohrabreni smo či-
njenicom da smo u ovoj godini već krenuli ili ćemo krenuti u 
velike projekte koji su prošli u Mjeri 7.4.: projekt DVD-a Ma-
rijanci, Društveni i DVD dom u Črnkovcima te rekonstrukcija 
Dječjeg vrtića te nemamo niti jedan drugi zahtjevniji projekt 
za nominaciju u idućem razdoblju na ovu Mjeru. Ukoliko se 
ova Mjera u idućem razdoblju više ne pojavi, s ovim projek-
tom Općina Marijanci spremna je ući u novo programsko raz-
doblje,“ obrazložio je općinskim vijećnicima načelnik Općine 
Darko Dorkić.

Ukoliko se u međuvremenu ne pojave natječaji na koji bi se 
Općina mogla prijaviti s ovim projektom, u Općini kažu da su 
s obzirom na visoku vrijednost projekta, njezinu realizaciju 
spremni provoditi etapno i kroz uporabne cjeline te suklad-
no prioritetima i mogućnostima.

Prema postojećem idejnom rješenju projekta kojeg je još 
uvijek moguće sugestijama i prijedlozima mijenjati i korigi-
rati, budući Športsko rekreacijski centar u Marijancima obu-
hvaća sadržaje za sve dobne i interesne skupine stanovniš-
tva i provođenje njihovog slobodnog vremena i nije samo 
projekt koji se pravi za potrebe Nogometnog kluba. U sklopu 
projekta ŠRC Marijanci, koji bi prema sadašnjim naznakama 
zbog svoje usmjerenosti na sport i rekreaciju trebao imati 
prednost prilikom javljanja na Program ruralnog razvoja,  jer 
je sadržaja ovakvog tipa vrlo malo na području RH, posebno 
valja istaknuti sadržaje za mlade koje se i na ovaj način na-
stoji zadržati i potaknuti za ostanak u Općini Marijanci. 

Na izdavanje građevinske dozvole ovog trenutka čekaju tri 
projekta Općine Marijanci: pristupna cesta u Poduzetničkoj 
zoni Črnkovci (južni ulaz), spojna cesta od županijske ceste 
Marijanci – Črnkovci koja se spaja s ulicom Svetog Marka u 
Kunišincima, odnosno budućim Reciklažnim dvorištem, te 
objekt budućeg Komunalnog pogona. Osim toga, u fazi pro-
jektiranja su još tri projekta: cesta, nogostup i javna rasvjeta 
u dijelu ceste Nikole Tesle u Črnkovcima odnosno iza nogo-
metnog igrališta, pristupna cesta sa svom infrastrukturom do 
Nogometnog kluba Bočkinci, odnosno dio ulice Matije Gupca 
u Bočkincima, a  treći i najveći projekt je projekt Športsko –
rekreacijskog centra u Marijancima.

Govoreći o projektima koji su u fazi projektiranja, a s koji-
ma je upoznao i općinske vijećnike na posljednjoj sjednici 
Općinskog vijeća, načelnik Općine Darko Dorkić je zatražio 
podršku vijećnika kako bi stvorio preduvjete te iste projek-
te mogao prijaviti za Program ruralnog razvoja, ukoliko budu 
raspisivane Mjere 7.2. odnosno 7.4. za ove namjene. Naime, 
prije prijave na Program, potrebno je odraditi zahtjevan po-
sao ishođenja potrebne projektne dokumentacije koji izisku-
je nemale financijske troškove. 

S obzirom da je Županija Osječko-baranjska raspisala javni 
poziv sa sufinanciranje troškova izrade projektne dokumen-
tacije u visini od 50 posto iznosa, općinski vijećnici većinom 
su glasova podržali Odluke o suglasnosti za provedbu ula-
ganja u sva tri projekta čime će ih Općina moći prijaviti na 
ovaj županijski poziv. Tako će za prva dva projekta cesta u 
Bočkincima i Črnkovcima, od kojih je svaki 70.000 kuna, do-
biti po 35.000 kuna za projektnu dokumentaciju, dok će za 
projektiranje Sportsko rekreacijskog centra Marijanci vrijed-
nu 200.000 kuna, Općina moći dobiti polovicu iznosa. 

Gradit će se pristupna cesta s 
infrastrukturom do NK Bočkinci
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REALIZACIJA MOŽE POČETI

Potpisan ugovor za Vatrogasni 
i Društveni dom u Črnkovcima

Općinski načelnik Darko Dorkić i direktor tvrtke Elek-
tro-Lovošević d.o.o. Ivan Lovošević u ime Zajednice 
ponuditelja Elektro-Lovošević d.o.o., Elektro-Lovošević 
vlasnika Pavla Lovoševića, te Termo-plin vlasnice Iva-
ne Ljulj iz Našica kao izvoditelji radova, zaključili su u 
petak, 8.studenog u Marijancima ugovor o rekonstruk-
ciji Vatrogasnog doma i dogradnji Društvenog doma u 
Črnkovcima. 

Ista je Zajednica ponuditelja u listopadu ove godine 
izabrana po raspisanom natječaju kao ponuditelj koji 
je dao ekonomski najpovoljniju po-
nudu, a ugovorna vrijednost radova 
iznosi 6.785.375,90 kuna na koju se 
obračunava PDV. 

U prigodi potpisivanja ugovora, pred-
stavnici izvođača radova izrazili su 
želju da se s obzirom na obim radova, 
s izvođenjem započne već ove godine 
ukoliko to vremenske prilike dopu-
ste. Riječ je o uglavnom o poslovima 
na pripremi terena i izgradnji teme-
lja. S tim u skladu nastojat će držati 
i potpisanih rokova ugovoru prema 
kojima bi se isti posao trebao završiti 
u roku od godinu dana.

Načelnik Dorkić je pak kazao, kako će se za vrije-
me izvođenja radova, sva vatrogasna vozila i oprema 

DVD-a Črnkovci odgovarajuće privremeno biti zbrinu-
ta na drugoj lokaciji, te kako će Općina kao i dosada 
nastojati redovno ispunjavati svoje financijske obveze 
prema izvođaču radova. 

Nakon što ovaj veliki projekt bude završen, stanovni-
ci Črnkovaca dobit će rekonstruiran vatrogasno-druš-
tveni dom Črnkovci ukupne bruto površine 1.185,37 če-
tvornih metara površine s razvijenim kapacitetima za 
društveno djelovanje, održavanje kulturnih programa, 
zadovoljenje potreba u radu postojećih udruga, održa-
vanje skupova, te ostale zajedničke potrebe građana 
svih dobnih skupina kako mještana mjesnog odbora 
Črnkovci tako i svih stanovnika općine Marijanci. Ta-
kođer, njime će biti osigurane prostorije za redoviti 
rad DVD-a i skladištenje opreme i vozila, a okviru nje-
ga nalazit će se i učionice, dvorana, garaža, spremište, 
sala, pozornica i natkrivena terasa u sklopu objekta. 
Predviđene su i prostorije za društvene aktivnosti i rad 
udruga. 

Projekt rekonstrukcije vatrogasnog i dogradnje Druš-
tvenog doma u Črnkovcima izravno doprinosi i stvara-
nju dva nova radna mjesta, jer će po realizaciji projek-
ta biti potrebno zaposliti dvije nove osobe na radno 
mjesto stručnog suradnika za društvene djelatnosti i 
domara. 

Potpisivanje ugovora za Dom u Črnkovcima

Idejno rješenje budućeg  
Vatrogasnog i Društvenog Doma u Črnkovcima
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PROVEDBA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM

Općina dobiva i Reciklažno 
dvorište u Kunišincima
Tijekom travnja ove godine, načelnik Općine Marijanci Dar-
ko Dorkić je zajedno s ministrom zaštite okoliša i energetike 
Tomislavom Čorićem te direktorom Fonda za zaštitu okoli-
ša i energetsku učinkovitost Dubravkom Ponošem, sklopio 
Ugovor o sufinanciranju projekta izgradnje i opremanja Re-
ciklažnog dvorišta u Kunišincima, proteklih dana i službeno 
su započeli radovi. 

Naime, kako je navedeno ovom prigodom, na području Op-
ćine Marijanci ne postoji izgrađeno reciklažno dvorište te iz 
toga razloga stanovnici s područja Općine Marijanci trenu-
tačno odvoze otpad na reciklažno dvorište u Belišće s kojim 
Općina Marijanci ima sklopljen sporazum o korištenju dvori-
šta, ali to nije učinkovito zbog udaljenosti do njega. 

S obzirom da je u skladu sa Zakonom o održivom gospodare-
nju otpadom i broju stanovnika na tom području Općina Ma-

svim naseljima Općine postavit će se i plakati te održati dvije 
obrazovne aktivnosti putem javnih tribina,“ poručuju iz Op-
ćine Marijanci dodajući da će Reciklažnim dvorištem nakon 
završetka projekta i ishođenja uporabne dozvole upravljati 
davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 
otpada kojem je Općina Marijanci dodijelila obavljanje javne 
usluge sklapanjem ugovora o koncesiji. 

Glavni cilj i razlog pokretanja ovog projekta leži u činjenici 
što projekt izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Opći-
ne Marijanci doprinosi povećanju stope odvojeno prikuplje-
nog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se 
odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog 
papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (gloma-
znog) komunalnog otpada, kao i posebnih kategorija otpada 
i time osigurava njegovo zbrinjavanje. On doprinosi i ispu-
njavanju ciljeva Plana gospodarenja otpadom RH 2017.-2022. 
u sklopu kojeg će i stanovništvo ove Općine biti detaljnije 
upoznato s ulogom Reciklažnog dvorišta u cjelovitom susta-
vu gospodarenja otpadom i pravilnim odvajanjem otpada u 
kućanstvima. 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.023.622,25 kuna, od čega 
Europska unija financira 2.274.842,03 kuna. Projekt koji je 
službeno započeo 21.ožujka ove godine, trebao biti završen 
do 16.srpnja 2020.godine.

rijanci u obvezi osigurati funkcioniranje najmanje 1 reciklaž-
nog dvorišta za odvojeno prikupljanje otpada za stanovnike 
s područja Općine Marijanci bez naknade, Općina Marijanci 
će provedbom projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog 
dvorišta Općine Marijanci“ izgraditi i opremiti vlastito reci-
klažno dvorište u naselju Kunišinci za sve stanovnike s pod-
ručja Općine. 

„Tijekom projekta će se provoditi informativno-obrazovne 
aktivnosti i aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta s ci-
ljem informiranja stanovnika o odvojenom prikupljanju ko-
munalnog otpada, lokaciji i korištenju reciklažnog dvorišta, 
a sve u cilju povećanja stope odvojeno prikupljenog komu-
nalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na 
odlagalište što će doprinijeti zaštiti okoliša. Sve informaci-
je stanovništvu će biti dostupne i putem letaka, a uz to, u 

Izgradnja reciklažnog dvorišta u Kunišincima

Potpisivanje ugovora za Reciklažno dvorište
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POSTIGNUT DOGOVOR OKO PITANJA ZBRINJAVANJA OTPADA

Eko-�or plus ostaje 
koncesionar
Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Marijanci, čak 
dvije točke dnevnog reda odnosile su se na rješenje 
problematike zbrinjavanja otpada na području Opći-
ne Marijanci koja već mjesecima muči ne samo žitelje 
marijanačke općine, već gotovo svih jedinica lokalne 
samouprave u miholjačkom kraju čiji je koncesionar za 
odvoz otpada tvrtka Eko-flor plus d.o.o. iz Oroslavlja.  

Donošenjem Odluke o sklapanju Dodatka IV. Sporazu-
ma o raskidu ugovora o koncesiji za obavljanje javne 
usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog ot-
pada od 1. studenog do 31.prosinca uvodi se nova, po-
voljnija cijena odvoza otpada nakon dogovora s kon-
cesionarom, tvrtkom Eko-flor plus d.o.o. iz Oroslavlja. 
Ovim aneksom, nova cijena odvoza otpada za naredna 
dva mjeseca primjenjivat će se bez varijabilnog dije-
la, pa će se prema novoj odluci, cijena odvoza za kan-
te od 120 litara umjesto 82 plaćati 54,24 kune, dok će 
se kanta od 240 litara plaćati 108 kuna. U tom istom 
dvomjesečnom razdoblju, novi-stari koncesionar Eko-
flor plus, obavit će potrebnu proceduru čipiranja kanti 
za otpad uz obilazak kućanstava kako bi se posebno 
evidentirala samačka i staračka kućanstva, koja će ste-
ći pravo na dobivanje kanti od 80 litara i nižu cijenu 
odvoza otpada.

Drugom Odlukom, Općinsko vijeće Marijanaca izglasa-
lo je koncesiju tvrtki Eko-flor za poslove vezane uz pri-
kupljanje i odvoz otpada na rok od 10 godina, no nakon 
1. siječnja 2020. godine primjenjivat će se nove cijene 
u koje će biti uključen i zakonom propisani varijabilni 
dio cijene. 

Podsjećajući na kronologiju zbivanja  vezanu za ovu 
problematiku, načelnik Općine Marijanci Darko Dor-
kić  je pojasnio da je Općina Marijanci, nakon što je 
odbila povećanje cijena dotadašnjeg koncesionara 
tvrtke Eko- flor plus i raskinula s njima ugovor, provela 
novi natječaj za davanje koncesije za obavljanje  jav-
ne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada 
sa područja općine Marijanci, da je imenovano Stručno 
povjerenstvo za davanje koncesije te da je na raspi-
sani natječaj za koncesionara pristiglo dvije ponude: 
iz tvrtke Kombel d.o.o. Belišće te Eko-flor plus d.o.o. 
Oroslavlje. 

„Kako je Općina Marijanci za najpovoljnijeg koncesio-
nara izabrala tvrtku Kombel, koja je s cijenama bila da-
leko povoljnija od dotadašnjeg koncesionara, u tvrtki 
Eko-flor plus su pronašli elemente na osnovu kojih su 
se žalili na tu našu odluku, a Državna komisija je tu žal-
bu i usvojila i donijela Rješenje da se Kombel izbaci iz 
procedure za izbor koncesionara i da se ima razmotriti 
sljedeća ponuda. No, naše Povjerenstvo je ipak ustvr-
dilo da je rok valjanosti ponude Eko-flora plus bio 60 
dana i da je on tog trenutka kad se razmatralo o drugoj 
ponudi istekao. Zbog toga je odlučeno da je ponuda 
Eko-flora kao takva proglasi nevaljana te da se natječaj 
treba poništiti i ići u novu javnu nabavu. No, Eko-flor 
se i na tu Odluku žalio i Državna komisija je i tu žalbu 
prihvatila i naložila da Povjerenstvo i Općina Marijanci 
zatraže produljenje roka valjanosti od tvrtke Eko-flor 
i da ih se nakon toga ipak treba izabrati za najpovolj-
nijeg koncesionara,“ ispričao je općinskim vijećnicima 
tijek zbivanja načelnik Dorkić.

Iako svjesni da moraju ispoštovati Odluku i naloge Dr-
žavne komisije na koju ne postoji pravo žalbe i da mo-
raju prihvatiti Eko-flor za koncesionara, u Općini Ma-
rijanci ipak nisu htjeli odustati od svoje namjere da u 
tom slučaju bar cijene odvoza otpada za domaćinstva 
koliko-toliko dovedu na prihvatljivu razinu. U razdoblju 
nakon toga održani su sastanci i razgovori s čelnicima 
Eko-flora, te je u konačnici ipak postignut dogovor o 
realnijoj i prihvatljivijoj cijeni odvoza otpada koji stu-
pa na snagu 1. siječnja iduće godine.

S tvrtkom Eko-flor je postignut 
dogovor oko cijene odvoza otpada
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MNOGE MLADE OBITELJI  
ODLUČILE OSTATI, SKLOPLJENI PRVI UGOVORI 

Mjere za stambeno 
zbrinjavanje pun pogodak!

MMeđu najvažnijim ovogodišnjim izglasanim mjerama 
Općine Marijanci koje imaju za demografski cilj zadr-
žavanje postojećeg i povratak iseljenog, posebno mla-
đeg stanovništva, svakako su one koje se odnose na 
rješavanje stambenog pitanja mladih kroz financijsku 
pomoć za kupnju građevinskog zemljišta ili stambenog 
objekta na području Općine. 

Temeljem iste Oduke, financijska pomoć se u maksi-
malnom iznosu od 30.000 kuna može odobriti podno-
sitelju zahtjeva, koji prvi put kupi građevinsko zemlji-
šte ili stambeni objekt na području Općine Marijanci. 
Na financijsku pomoć Općine imaju pravo i podnosi-
telji zahtjeva, koji su kupovinom već postali vlasni-
ci nekretnine od 1.siječnja ove godine. Treća u nizu 
Mjera je poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem 
u rekonstrukciju ili adaptaciju stambenog prostora na 
području Općine koja podrazumijeva dogradnju, nado-
gradnju, rekonstrukciju i adaptaciju postojećeg stam-
benog objekta, odnosno izvedbu građevinskih i drugih 
radova na postojećoj građevini u svrhu njezine obnove 
do 30.000 kuna.

Prema istoj osnovi, načelnik Općine Marijanci Dar-
ko Dorkić je 11. srpnja u prostorima Općine potpisao 

prve ugovori o dodjeli bes-
povratne financijske pomoći 
za rješavanje stambenog pi-
tanja mladih. U ovom krugu 
sklopljeni su ugovori sa 5 ko-
risnika u ukupnoj vrijednosti 
140.000 kuna. Pomoć Općine 
u iznosu od po 30.000 kuna 
ostvarili su Hrvoje Čvangić 
iz Kunišinaca za izgradnju 
stambenog objekta, Mateo 
Jovanić iz Marijanaca za ku-
povinu stambenog objekta i 
njegovu rekonstrukciju, Niko-
la Pandurić iz Marijanaca za 
izgradnju stambenog objekta 

te Iva Savić iz Črnkovaca za kupnju stambenog objek-
ta. Martin Majdenić iz Črnkovaca subvenciju Općine od 
20.000 kuna dobio je za kupnju stambenog objekta.

Do kraja ove godine, iste bi ugovore o pomoći za stam-
beno zbrinjavanje trebala potpisati još jedna grupa 
mladih ljudi s područja Općine koji su posljednjih 
mjeseci podnijeli zahtjeve za pomoć i koji udovoljava-
ju propisanim kriterijima. Tako će Matković Branka iz 
Marijanaca dobiti pomoć u iznosu od 30.000 kuna od 
čega će 23.500 kuna biti namijenjeno za rekonstrukciju 
ili adaptaciju, a 6.500 kuna za kupnju nekretnine. Isti 
iznos odobren je i Tomislavu Kneževiću iz Marijanaca 
s naznakom da će 14.484, 54 kune biti za adaptaciju, a 
15.515,45 kuna za kupnju. Branimir Strišković iz Črnko-
vaca odobreni iznos od 30.000 kuna iskoristit će tako-
đer za adaptaciju (12.931,00 kuna) i kupnju (17.068,00 
kuna) nekretnine, kao i Amidžić Adnan iz Črnkovaca 
(23.000 kuna za adaptaciju i 7.000 kuna za kupovinu). 
Pomoć Općine za stambeno zbrinjavanje od po 30.000 
kuna dobit će i Dejan Aničić iz Bočkinaca za kupovinu 
nekretnine, te Jelić Velimir Iz Marijanaca i Dino Popović 
iz Marijanaca za izgradnju. Za rekonstrukciju stambe-
nog objekta Krešimiru Palčoku iz Kunišinaca odobre-
no je 20.000, a Martinu Majdeniću iz Črnkovaca 10.000 
kuna.   

Potpisivanje ugovora s mladim obiteljima
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ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA VEĆ GODINAMA NUDI IZVRSNE POGODNOSTI I 
POTICAJE ZA POLJOPRIVREDNIKE I OPG-OVE I S PODRUČJA OPĆINE MARIJANCI

Poljoprivrednicima se trenutačno 
nudi čak 12 mjera potpore
Općina Marijanci već godinama razvija odličnu suradnju s 
Osječko-baranjskom županijom i njezinim Upravnim odje-
lom za poljoprivredu i ruralni razvoj koja brojnim poticaj-
nim mjerama i javnim pozivima nastoji pomoći u razvoju i 
napretku slavonsko-baranjskih ruralnih sredina. O aktualnim 
javnim pozivima, suradnji s Općinom Marijanci u proteklom 
razdoblju i projektima koji tek slijede razgovarali smo s pro-
čelnicom Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj, 
Silvom Wendling. 

-Na kojim je dosad projektima vezanim za poljoprivredu Op-
ćina Marijanci surađivala s Osječko-baranjskom županijom?
Suradnja Općine Marijanci s Osječko-baranjskom županijom 
uspješno se odvija na više područja, pa tako i poljoprivre-
de. Tako je prepoznajući važnost navodnjavanja za stabilnu 
poljoprivrednu proizvodnju na prijedlog načelnika Općine 
Marijanci Darka Dorkića, a temeljem provedene ankete, izra-
đena Predinvesticijska studija Sustava navodnjavanja Mari-
janci. Prema navedenoj Studiji na području Općine Marijanci 
trošak navodnjavanja za korisnike je najmanji ukoliko bi se 
koristila voda iz podzemnih vodonosnika.

Zainteresiranost za navedeni način korištenja vode za na-
vodnjavanjem iskazala su četiri poljoprivrednika, te je utvr-
đen obuhvat novog sustava navodnjavanja od 680 hektara. 
Prije pokretanja postupka izrade projektne dokumentacije 
potrebno je utvrditi dovoljnu raspoloživost podzemne vode 
za navodnjavanje.

Osim toga, Osječko-baranjska županija je Općini Marijanci u 
2018. godini odobrila potpore i u iznosu od 300.000,00 kuna 
za pokriće troškova rekonstrukcije poljskih putova.

-Koji su natječaji Županije vezani za poljoprivredu trenutač-
no i do kraja ove godine na raspolaganju poljoprivrednicima 
i OPG-ovima s područja Općine Marijanci?
Javni pozivi koje je objavila Osječko-baranjska županija, a 
koji su vezani uz poljoprivredu, otvoreni su do 1. prosinca 
2019. godine, odnosno do iskorištenosti sredstava. Svi jav-
ni pozivi se nalaze na web stranici Županije, a ukupno ima 
12 mjera potpore koje su namijenjene poljoprivrednicima. 
Među njima su javni pozivi za kreditiranje sjetve i stočarske 
proizvodnje, za dodjelu potpora za uzgoj i držanje te kupovi-
nu uzgojno valjanih grla u stočarstvu, za sudjelovanje u pro-
gramima kvalitete i stvaranja robne marke poljoprivrednih 
proizvoda kao i potpora za promotivne mjere u korist poljo-
privredne proizvodnje. Tome treba dodati još i javne pozive 
za dodjelu potpora u preradi poljoprivrednih proizvoda za 

ovu godinu, za istraži-
vačke projekte u po-
ljoprivredi, te potpore 
za dobrobit životinja. 
Poljoprivrednici se 
mogu javiti i na javne 
pozive za dobivanje 
potpore za poticanje 
izvrsnosti u proizvod-
nji mlijeka, za potpo-
re za unapređenje genetskog potencijala u stočarstvu, te za 
očuvanje tradicionalne proizvodnje i razvoj tržišta autohto-
nih proizvoda.  Nude se i potpore za kontrolu plodnosti tla 
na poljoprivrednim gospodarstvima te potpore mladim po-
ljoprivrednicima.

Pozivamo stoga sve poljoprivredna proizvođače s područja 
Općine Marijanci, kao i svih drugih jedinica lokalne samou-
prave s područja Osječko-baranjske županije, da nam se jave 
radi davanja potrebnih informacija, te kako bi mogli ostvariti 
potporu za izvršena dosadašnja ulaganja koja su prihvatlji-
va. Također smo u suradnji s Zagrebačkom bankom otvorili 
kreditnu liniju za kreditiranje sjetve i stočarske proizvodnje 
u kojoj Županija dodatno sufinancira kamate.

-Koje natječaje i za što poljoprivrednici mogu očekivati u 
prvim mjesecima iduće godine (kako bi se mogli na vrijeme 
pripremiti)?
Natječaji koji se mogu očekivati i sljedeće godine su isti kao 
i ove godine. Naime, natječaji se objavljuju temeljem Progra-
ma potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području 
Osječko-baranjske županije za razdoblje od 2016. do 2020. 
godine, odnosno Odluke o potporama, dok je Javni poziv za 
prikupljanje zahtjeva za kreditiranje sjetve i stočarske proi-
zvodnje na području Osječko-baranjske županije otvoren do 
iskorištenja sredstava.

-Kako ste zadovoljni projektom provedene katastarske iz-
mjere na području Općine Marijanci?
Katastarska izmjera na području Općine Marijanci provedena 
je iznimno uspješno u ugovorenim rokovima. Općina Mari-
janci aktivno je počela sudjelovati u provedbi katastarske iz-
mjere od 2006. godine. U razdoblju od 2006. do 2019. godine 
na području Općine Marijanci katastarska izmjera provede-
na je na 4.407 hektara, a ukupna vrijednost radova iznosila 
je 5.670.868,70 kuna, od čega je Županija osigurala 30 posto 
sredstava odnosno 1.702.074,52 kuna.

re za unapređenje genetskog potencijala u stočarstvu, te za 

Silva Wendling
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OPĆINA MARIJANCI VELIKE PROJEKTE REALIZIRA 
U SURADNJI S TVRTKOM HIDROBEL d.o.o. BELIŠĆE

Uskoro izgradnja 
kanalizacijske mreže u 
Črnkovcima
U proteklom razdoblju Općina Marijanci realizirala je ve-
like i iznimno vrijedne infrastrukturne projekte u suradnji 
s prvo belišćanskom tvrtkom Kombel d.o.o. za komunalne 
djelatnosti, a nakon razdvajanja iste tvrtke na dvije tvrtke 
i s tvrtkom Hidrobel d.o.o. Belišće za vodne usluge. To je 
značajnije tim više, što je od početka prošle godine, Opći-
na Marijanci i službeno ušla u temeljni kapital Hidrobela 
i time su se sve dosadašnje investicije koje se odnose na 
izgradnju vodoopskrbnog sustava, kao i početak i nastavak 
izgradnje kanalizacije odnosno sustava odvodnje na po-
dručju Općine Marijanci, stavile u zakonske okvire. 

Naime, rješavanje pitanja vlasničke strukture bio je jedan 
od temelja za obveze koje proizlaze iz FASEP sporazuma o 
pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta Valpovo – Be-
lišće, a prema odluci o povećanju temeljnog kapitala Hi-
drobela on se s 20.673.300 kuna povećava za 829.900 kuna, 
što je nominalni iznos poslovnog udjela marijanačke opći-
ne u pravima u toj tvrtki za vodne usluge. Riječ je zapravo 
o pretvaranju tražbina Općine Marijanci u ulog na temelju 
novčanih ulaganja u izgrađene infrastrukturne građevi-
ne vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda 
uplaćenih u razdoblju od 9. srpnja 2015. do 28. prosinca 
2016. Godina zbog čega novi temeljni kapital Hidrobela 
sada iznosi 21.503.200 kuna. 

Govoreći o dosada realiziranim infrastrukturnim projek-
tima na području Općine Marijanci, direktor Hidrobela 
d.o.o. Andrej Bičak je napomenuo da je do sada na istom 
području izgrađena vodovodna i kanalizacijska mreža. Vo-
dovodna mreža izgrađena je u dužini 20 kilometara uku-
pne vrijednosti 12.220.097 kuna i realizirana je kao projekt 
tvrtke Kombel d.o.o.Belišće. Općina Marijanci trenutačno 
ima 529 korisnika pitke vode i tijekom cijele godine se vrši 
priključivanje novih korisnika. Da bi ostvarili priključak na 
vodovodnu mrežu, korisnici trebaju doći u tvrtku Hidrobel 
d.o.o. i podnijeti zahtjev za priključak. Uz zahtjev potrebno 
je priložiti vlasnički list, kopiju katastarskog plana te akt o 
gradnji pod kojim se podrazumijeva građevinska dozvola ili 
uporabna dozvola. 

„EU projektom koji se odnosi na Financiranje provedbe 
investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove 
sustava javne vodoopskrbe odnosno odvodnje tzv.„Male 
intervencije“, 2016.godine tvrtka Hidrobel izgradila je ka-
nalizacijsku mrežu na području općine Marijanci u dužini 
12,5 kilometara. Također je izgrađen i spojni cjevovod Ma-

rijanci-Veliškovci u dužini 5 kilometara, kojim se općina 
Marijanci spaja na kanalizacijsku mrežu u Veliškovcima, 
a ukupna vrijednost izgrađenog sustava odvodnje iznosi 
10.918.071,75 kuna“, napominje Andrej Bičak. 

Direktor Hidrobela također naglašava da će se projekt FA-
SEP uz Valpovštinu, pozitivno reflektirati i na Općinu Ma-
rijanci gdje ovim Projektom službeno nazvanim „Projekt 
vodoopskrbe i odvodnje Valpovo-Belišće“ ukupne vrijed-
nosti 271.578.968,00 kuna, ove godine kreće izgradnja spoj-
nog cjevovoda Belišće - Gat u vrijednosti od 6.576.967 kuna. 
Njime će prigradska naselja grada Belišća: Veliškovci, Gat i 
Tiborjanci kao i Općina Marijanci, biti spojeni na kanaliza-
cijsku mrežu grada Belišća. 

Završetak spojnog cjevovoda se planira tijekom 2020.go-
dine i na ovaj način omogućit će se stanovnicima općine 
Marijanci: Marijanci i Kunišinci te stanovnicima triju pri-
gradskih naselja Grada Belišća priključenje na novu kana-
lizacijsku mrežu te time riješiti i pitanje odvodnje za nave-
dena naselja.

Važno je također i napomenuti i da će mjeseci koji dolaze 
biti u znaku realizacije još jednog velikog projekta na po-
dručju Općine Marijanci. Naime, kanalizacijska mreža na-
selja Črnkovci je već isprojektirana i to kroz dva projekta. 

„Prvi projekt obuhvaća glavnu kanalizacijsku mrežu za-
jedno sa crpnim stanicama. Vrijednost tog projekta je 
7.200.00,00 kuna i projekt je prijavljen na mjeru 7.2.1.“Ula-
ganje u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvod-
nju i pročišćavanje otpadnih voda“ iz Programa ruralnog 
razvoja RH za razdoblje 2014.- 2020. U prvoj evaluaciji je 
projekt prošao administrativnu provjeru i čeka se odluka 
o financiranju. Kada navedeni projekt bude realiziran, bit 
će omogućeno i stanovnicima naselja Črnkovci priključenje 
na kanalizacijsku mrežu čime će se u najvećoj mjeri riješiti i 
pitanje odvodnje u navedenom naselju. Drugi projekt obu-
hvaća sekundarnu mrežu naselja Črnkovci i vrijednost tog 
projekta iznosi 1.935.258,00 kuna, a izgradnja sekundarnog 
cjevovoda se planira nakon završetka glavnog sustava od-
vodnje naselja Črnkovci,“ najavljuje prvi čovjek Hidrobela. 

ANDREJ BIČAK
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POTPISIVANJEM UGOVORA U VALPOVU 
SLUŽBENO ZAPOČELI RADOVI NA PROJEKTU FASEP

Do kraja 2022.godine 
moderan sustav za 
vodoopskrbu i odvodnju

Potpisivanjem Sporazuma sa zajednicom ponuditelja 
zaduženom za izgradnju i rekonstrukciju i službeno 
su započeli radovi na Projektu FASEP - Projektu vo-
doopskrbe i odvodnje Valpovo-Belišće. Sporazum su 
potpisali predstavnici komunalnog poduzeća DVORAC 
d.o.o. iz Valpova i predstavnici zajednice ponuditelja 
Osijek-Koteks d.d., Vodovod-Montaža d.o.o., Aquaterm 
d.o.o.  d.o.o. iz Osijeka te Odvodnja d.d. Darda, a istom 
je potpisivanju uz gradonačelnike i načelnike gradova i 
općina Valpovštine nazočio i načelnik Općine Marijan-
ci, Darko Dorkić, s obzirom da je ovaj projekt direktno 
vezan i za Općinu Marijanci.

„Jako nas veseli potpisivanje ovog ugovora, jer to ozna-
čava početak radova na jednom od najvećih i najvažni-
jih infrastrukturnih projekata u našem kraju. Zahvalju-
jući Projektu vodoopskrbe i odvodnje Valpovo-Belišće, 
naši će sugrađani imati moderan sustav za pripremu i 
opskrbu pitkom vodom kao i sustav za prikupljanje i 
pročišćavanje otpadnih voda“, kazao je direktor komu-
nalnog poduzeća DVORAC d.o.o. ,Damir Pepić. 

Vrijednost projekta iznosi 271.578.968 kuna, od čega 
189.561.114 kuna dolazi iz Europskog kohezijskog fonda 

za financijsko razdoblje 2014-2020. Ministarstvo zašti-
te okoliša i energetike sufinancira projekt u iznosu od 
35.542.437 kuna, Hrvatske vode s 35.542.437 kuna, tvrt-
ka Dvorac u iznosu od 7.449.186 te Hidrobel s 3.483.794 
kuna. 

I u Općini Marijanci održan je jedan 
od radnih sastanakan za projekt FASEP

U sklopu ovog projekta, predviđena je izgradnja i re-
konstrukcija više od 100 kilometara kolektora i tlačnih 
cjevovoda te izgradnja 15 i rekonstrukcija 2 crpne sta-
nice. Projekt izravno doprinosi ostvarenju nacionalnih 
strateških ciljeva, ali i specifičnih ciljeva iz prioritetne 
osi 2 vezanim uz opskrbu pitkom vodom i pročišćava-
njem otpadnih voda. 

Tvrtka Dvorac nositelj je projekta, a uz tvrtku Hidrobel 
partneri na projektu su gradovi Valpovo i Belišće te 
općine Bizovac, Koška, Marijanci i Petrijevci. Završetak 
radova na Projektu previđen je u trećem kvartalu 2022. 
godine. Do tada će biti rekonstruirani cjevovodi i ka-
nalizacijski kolektori, izgrađeni magistralni cjevovodi, 
stanice za dokloriranje, oborinski kolektori te uspo-
stavljen sustav za uklanjanje sumporovodika i sustav 
za upravljanje i nadzor. 

Prezentacija FASEP projekta u Valpovu
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PREDSTAVLJAMO:  KOMUNALNI DJELATNICI OPĆINE MARIJANCI

Brinu o urednosti 10 hektara 
zelenih površina

Smatrajući da se vlastito područje treba sustavno i in-
tenzivno redovito održavati i uređivati tijekom cijele 
godine, a ne samo u određenim godišnjim godinama 
kada za to postoji sezonska potreba, Općina Marijanci 
je nedugo nakon svog osnutka zaposlila djelatnika pri 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine, koji je imao 
zadatak brinuti o komunalnom uređenju javnih površi-
na, a u zadnjih 10 godina taj zadatak povjeren je Darku 
Alšiću. 

Uvidjevši da se obim poslova neprestano povećava, 
te da jedna osoba više nije dostatna da bi se odradili 
svi željeni poslovi i pozicije, prije četiri godine na ovim 
poslovima pridružuje mu se i drugi djelatnik, Antonio 
Evetić. Radno mjesto koje je ispočetka bilo vezano uz 
sezonu i rad na određeno vrijeme, s vremenom se po-
kazalo kao nužnost i stalna potreba, pa je zapošljava-
njem ove dvojice djelatnika, marijanačka Općina poče-
la stvarati preduvjete i udarati temelje za osnivanjem 
vlastitog komunalnog pogona.

S tim ciljem  odnedavno je i na prostoru bivše plinske 
stanice koju je otkupila, Općina osigurala prostor za 
skladištenje i odlaganje radnih i drugih strojeva i alata, 
motornih kosilica, alata i trimera, ali i garažu za vozilo 
koje prevozi radne strojeve s auto prikolicom koja im je 
doista bila neophodna.

Komunalni dvojac Alšić – Evetić, kaže da im je zbog ve-
likog obima posla radno vrijeme od 8 sati često i kratko 

da bi odradili sve što 
su si tog dana zacrta-
li i što im Općina kao 
nalogodavac daje u 
zadaću. „Održavamo 
sve javne površine 
na području Općine, 
groblja, površine oko 
društvenih domova, 
dječja igrališta, ali i 
površine oko napu-
štenih kuća kako ne 
bi postale opasnost 
za prolaznike. Bri-

nemo i za održavanje 
parkinga, kanala te 

drugih površina u vlasništvu Općine,“ otkriva nam Alšić 
napominjući kako nerijetko rado interveniraju i kada 
su u pitanju manji, sitni popravci ili održavanje općin-
skih objekata.

Premda posla ima tijekom cijele godine, marijanački 
komunalni djelatnici suglasni su da je najviše posla u 
vrijeme intenzivne vegetacije biljaka, kada pokošenim 
i urednim treba održavati čak 10 hektara površina koje 
nerijetko treba kositi i dva puta tjedno. U tom vreme-
nu, u pomoć im uglavnom priskaču i zaposleni u javnim 
radovima koji preuzimaju dio poslova oko održavanja 
javnih površina. Komunalni djelatnici su suglasni i da 
im je posao košnje uvelike 
olakšan, a posao uređiva-
nja zelenih površina iteka-
ko ubrzan otkada je Opći-
na nabavila novi stroj za 
košnju, a kako se očekuje i 
nabavka novih radnih stro-
jeva za održavanje, marija-
nački komunalni djelatnici 
ne sumnjaju da će budući 
izdvojeni komunalni pogon 
Općine Marijanci biti još 
efikasniji i učinkovitiji na 
zadovoljstvo svih žitelja. 

U zgradi budućeg komunalnog 
pogona smješteni su svi radni strojevi

Komunalni 
djelatnik Darko Alšić

Komunalni 
djelatnik Antonio Evetić
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ZA DJELOVANJE UDRUGA OSIGURANO VIŠE OD 360.000 KUNA

Potpisani ugovori za redovan 
rad i manifestacije 
Načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić u ožujku je s pred-
stavnicima udruga civilnog društva sa područja Općine pot-
pisao Ugovore o sufinanciranju programa i aktivnosti istih 
u 2019. godini. Rezultat je ovo provedenog natječaja za su-
financiranje udruga temeljem programa javnih potreba na 
osnovu kojeg su donijete Odluke o sufinanciranju programa i 
aktivnosti iz područja športa u ukupnom iznosu 147.700 kuna 
te programa i aktivnosti iz područja kulture i društvenih dje-
latnosti u ukupnom iznosu 42.750 kuna. Udruge koje su po 
ovom natječaju ostvarile pravo na sufinanciranje u 2019. go-
dini su: NK “Hajduk” Marijanci (50.000 kuna + 25.000 kuna 
nakon prelaska u viši rang natjecanja), NK“Mladost” Črnkovci 
(50.000,00 kuna), NK “Bočkinci” Bočkinci (30.000+10.000 
kuna zbog prelaska u viši rang natjecanja), KUD “Slavonska 
vila” Marijanci-Kunišinci(30.000 kuna), ŠRD “Smuđ” Črnkovci 
(13.700 kuna), Udruga mladih “Strug” Marijanci (8.500 kuna), 
ŠRD “Plosna” Kunišinci (4.000 kuna) te LD “Jelen” Marijanci 
(4.000 kuna)

Posljednjeg dana mjeseca svibnja, predstavnici udruga koje 
djeluju na području Općine Marijanci u općinskim su prosto-
rima potpisali ugovore o dodjeli jednokratnih pomoći udru-
gama civilnog društva sa područja Općine Marijanci za orga-
nizaciju manifestacija u 2019. godini. 

Potpore su dodijeljene za manifestacije iz programa športa 
u ukupnom iznosu 22.300,00 kuna te iz programa kulture i 
društvenih djelatnosti u ukupnom iznosu 74.250,00 kuna. U 
ovoj godini potpore su ostvarile NK Hajduk Marijanci 3.000 
kuna za organizaciju dva turnira, ŠRD Šmuđ Črnkovci tako-
đer 3.000 kuna za natjecanja, dok je isti iznos dodijeljen i NK 
Bočkinci za Nogometni Memorijal i Malogometni turnir. Iznos 
od 2.300 kuna dobio je ŠRD „Plosna“Kunišinci-Marijanci za 
Natjecanje Pionira i juniora, a 7.000 kuna pripalo je DVD-u 

Marijanci za dva Kup natjecanja. DVD Črnkovci dobilo je 2.000 
kuna za Vatrogasnu vježbu, a isti iznos dobila je Udruga mla-
dih Strug za turnir u malom nogometu.

Kad je pak u pitanju kultura i društvene djelatnosti, najveći 
iznos od 21.350 kuna odobren je KUD-u Slavonska vila Mari-
janci - Kunišinci za organizaciju manifestacija Advent u Ma-
rijancima, Kolo na čimenu i Pokladnu zabavu u Marijancima, 
ŠRD Plosna dobila je 15.000 kuna za Fišijadu u Marijancima, a 
NK Mladost Črnkovci 10.000 kuna za organizaciju Čobanijade. 
Iznos od 8.000 kuna DVD Čamagajevci je dobio za organiza-
ciju dvije zabave i Paprikašijade, svota od 6.000 kuna pripala 
je NK Hajduku Marijanci za tri plesne večeri povodom Božića, 
Uskrsa i crkvenog goda, dok je za Doček Nove 2020.godine 
DVD-u Marijanci pripalo 3.000 kuna. Za humanitarni Božić-
ni fiš, ŠRD Smuđ Črnkovci dobio je 2.900 kuna, za Pokladnu 
zabavu u Črnkovcima DVD Črnkovci dobio je 3.000 kuna, dok 
je Udruga mještana Črnkovci za manifestaciju Ususret Uskr-
su za našu djecu dobila 3.000 kuna. NK Bočkincima pripalo 
je pak 2.000 kuna za organizaciju zabave u povodu crkvenog 
goda. 

Potpisivanje ugovora s Udrugama

I ove godine u sezoni kolinja Općina Marijanci izaći će u susret svojim 
stanovnicima te im sufinancirati troškove pregleda pregleda svinjskog 
mesa na trihinelu te troškove odvoza animalnog otpada. Temeljem 
Odluke Općinskog vijeća, u razdoblju od 1.studenog 2019. godine do 
29.veljače 2020. godine Općina Marijanci sufinancirat će troškove pre-
gleda svinjskog mesa na trihinelu u iznosu 50 posto cijene pregleda. 
Preostali dio iznosa plaća vlasnik odnosno donositelj uzorka. Pravo na 

sufinanciranje troškova pregleda svinjskog mesa na tri-
hinelu imaju sve osobe sa prebivalištem na području 
Općine Marijanci, a isto pravo ostvaruje se prilaganjem 
osobne iskaznice u Veterinarskim stanicama Valpovo i 
Donji Miholjac sa kojima će Općina Marijanci sklopiti 
ugovore o sufinanciranju pregleda uzoraka svinjskog 
mesa na trihinelu. 

Također, Općina Marijanci u istom će razdoblju snositi i 
ukupni trošak odvoza animalnog otpada iz domaćinstva 
koji će vršiti Veterinarska stanica Donji Miholjac prema 
naknadno utvrđenim uputama, a temeljem ugovora koji 
će Općina Marijanci sklopiti sa ovom ustanovom. Finan-
cijska sredstva za ovu namjenu osigurana su iz Proraču-
na Općine Marijanci.  

I ove godine u sezoni kolinja Općina Marijanci izaći će u susret svojim 

I OVE GODINE UZ SEZONU KOLINJA

Općina su�nancira pregled 
na trihinelu i odvoz 
animalnog otpada 
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PODRUČNA ŠKOLA ČRNKOVCI U NOVOM RUHU

Završena energetska 
obnova, čeka se igralište 

Učenici i nastavnici Područne škole u Črnkovcima koja djeluje pri 
Osnovnoj školi Hrvatski sokol u Podgajci, početak nove školske do-
čekali su u najboljim mogućim uvjetima – energetski potpuno ob-
novljenoj školskoj zgradi u kojoj su uvjeti za odgoj i obrazovanje 
osnovaca iz Bočkinaca i Črnkovaca bolji nego ikada prije.

Kako doznajemo od ravnatelja Osnovne škole Hrvatski Sokol Po-
dravski Podgajci, Kreše Lagetara, Područnu školu Črnkovci u ovoj 

Novo ruho škole u Črnkovcima

školskoj godini 2019./2020.  pohađa 38 učenika od čega 8 učenika iz 
Bočkinaca i 30 učenika iz Črnkovaca. 

„Energetska učinkovitost zgrade poboljšana je toplinskom izolaci-
jom pročelja i krovišta, obradom dotrajalog krova te zamjenom po-
stojeće  energetski neučinkovite stolarije. U okolišu škole porušena 
su stabla koja su ugrožavala sigurnost naše djece i školska zgrada je 
sada prekrasna i nakon 90 godina je zasjala novim sjajem. Učionice 
su sada tople, ugodne i svijetle i to ne samo kao do sada zahvalju-
jući dječjim srcima, jer našoj smo djeci darovali bolje uvjete za sva-
kodnevno školovanje,“ poručio je ravnatelj Lagetar ne skrivajući da 
je djeci i učiteljicama u školi Črnkovci neostvarena ostala još jedna 
velika želja – izgradnja asfaltnog igrališta u dvorištu škole koju s 
nestrpljenjem čekaju. 

Valja podsjetiti i na podatak da je energetska obnova Područne škole 
u Črnkovcima, obavljena zahvaljujući  bespovratnim sredstvima EU, 
te uz sufinanciranje Osječko-baranjske županije. Osim energetske 
obnove koja je stajala 346.878 kuna, Županija Osječko-baranjska je 
za djecu s ovog područja željela više pa osigurala sredstva od 353.831 
kunu za obnovu krovišta na školi dok je Općina Marijanci platila 
31.029 kuna za izmjenu preostale dotrajale stolarije na objektu. 

U POVODU BLAGDANA

Vrtićarci i osnovci 
uživali u velikom 
gnijezdu
Udruga mještana Črnkovci u povodu Uskršnjih blagdana or-
ganizirala je druženje mještana s djecom iz vrtića Črnkovci i 
Područne škole na prostoru stadiona NK Mladost Črnkovci . U 
veselom druženju, organizatori su upriličili kuhanje šunke, 
bojanje jaja, izradu velikog gnijezda, te podjelu poklona za 
djecu.

Odgojiteljica Zvjezdana Dubrović i učiteljice Ana Majdenić i 
Ivana Hranueli s djecom su složile zabavni program uz pje-
smu i ples za posjetitelje, a nakon toga organizirale i zabavne 
igre za djecu. Izrada velikog gnijezda uz dva živa zečića bilo 
je vrlo posebno za djecu, osobito kad se gnijezdo “napunilo” 
poklonima, a druženje je nastavljeno uz zajednički uskršnji 
doručak na otvorenom.
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OPĆINA MARIJANCI POTPISALA SPORAZUM 
S POLICIJSKOM UPRAVOM OSJEČKO-BARANJSKOM

„Zajedno više možemo“ 
U donjomiholjačkoj gradskoj upravi načelnik Policijske upra-
ve Osječko – baranjske Ladislav Bece potpisao je Sporazum 
o međusobnoj suradnji na provođenju i financiranju preven-
tivnog projekta “Zajedno više možemo” s predstavnicima je-
dinica lokalne samouprave donjomiholjačkog kraja: Općine 
Marijanci, Grada Donjeg Miholjca i Općina Podravska Mosla-
vina, Magadenovac i Viljevo. 

U ime Općine Marijanci Sporazum je potpisao općinski na-
čelnik Darko Dorkić, a isti dokument o međusobnoj suradnji 
potpisan je u cilju provođenja aktivnosti usmjerenih na edu-
kaciju i prevenciju svih oblika rizičnog ponašanja, a osobito 
zloporabe droga i drugih sredstava ovisnosti, vandalizma i 
vršnjačkog nasilja. 

Kako je naglašeno u prigodi potpisivanja, projekt je namije-
njen ciljanoj skupini učenika 4., 5. i 6. razreda osnovnih škola 
i roditeljima učenika 6. Razreda, a potpisivanjem sporazuma 
nastavlja se izvrsna dugogodišnja suradnja policije i lokalne 
zajednice, čiji je cilj stvaranje zajednice koja brine.

ZAVRŠEN PROJEKT RESPECT+ U KOJEM 
JE SUDJELOVALA I OPĆINA MARIJANCI

Povjerenjem 
do socijalnog 
dijaloga 
Socijalni dijalog temelj je europske socijalne politike koji 
pomaže stvaranju dostojanstvenih radnih uvjeta, unaprije-
đenju radnog zakonodavstva i razvoju socijalnog partnerstva 
kao alata za ostvarivanje zajedničkih ciljeva poput otvaranja 
novih radnih mjesta, razvoja životnog standarda i gospodar-
skog rasta. 

Vodeći se tim smjernicama općina Magadenovac je s partne-
rima - Društvom za usmjeravanje gospodarskih aktivnosti 
DUGA, Hrvatskom udrugom poslodavaca, gradom Donjim Mi-
holjcem i općinama Marijanci, Viljevo i Podravska Moslavina 
-  od listopada protekle do listopada ove godine realizirala 
projekt Respect+ povjerenjem do socijalnog dijaloga. Uz na-
predak u socijalnom dijalogu cilj je bio i povećati kompeten-
cije članova Gospodarsko socijalnog vijeća. 

Specifični ciljevi su uz ostalo bili poboljšanje dijaloga kroz 
razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta soci-
jalnih partnera na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i 
sektorskoj razini. Projekt je obuhvatio teme kao što su zakon 
o radu u praksi, kolektivno pregovaranje, mobing i diskrimi-
nacija na radnom mjestu, regrutiranje i selekcija kandidata, 

Sporazum s PU

sudionici završne konferencije projekta Respect (snimio HUP)

socijalna politika i zapošljavanje, zdravlje i sigurnost na radu, 
tripartitni socijalni dijalog, socijalno odgovorno poslovanje, 
tehnike kreativnog mišljenja te socijalno partnerstvo i tržište 
rada, priopćeno je. 

„Uz radionice koje su obuhvatile deset tema, voditelji i pred-
stavnici nositelja projekta i partnera su bili u posjetu Beču 
gdje su posjetili Austrijski savez sindikata i Centar za soci-
jalne inovacije“, rekao je Marko Majdenić jedan od voditelja 
projekta  na završnoj konferenciji održanoj u Poduzetničkom 
inkubatoru Osvit. 

U sklopu projekta Respect+ izrađena je analiza radnih odno-
sa na području pet jedinica lokalne samouprave, organizira-
na je konferencija pod nazivom “Socijalno partnerstvo - utje-
caj na lokalnu razinu”, 
emitirano šest promotiv-
nih emisija na Radiju Do-
nji Miholjac, te pokrenuta 
internet marketing kam-
panja. Projekt je realizi-
ran iz Operativnog pro-
grama Učinkoviti ljudski 
potencijali Europske uni-
je, a njegova je vrijednost 
bila 561.985 kuna.
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NK HAJDUK MARIJANCI – PRVACI II ŽNL VALPOVO DONJI MIHOLJAC

Najljepši poklon za 90.-ti 
rođendan! 
Veliki jubilej – 90 godina postojanja, proslavio je prošle go-
dine na početku nogometne sezone 2018./2019. godine NK 
“Hajduk” Marijanci. U to vrijeme tadašnji Izvršni odbor na 
čelu s predsjednikom Brankom Plužarićem, nije ni slutio da 
bi ova sezona mogla biti sezona u kojoj će Klub napraviti 
ogroman iskorak u rezultatskom i sportskom smislu te osvo-
jiti - prvo mjesto II ŽNL Valpovo-Donji Miholjac!

„U jesenskom dijelu sezone, NK “Hajduk” Marijanci pod vod-
stvom igrača-trenera Antonija Špoljarića, zauzeo je 5. mjesto 
tablice s osvojenih 25 bodova te ukupnim zaostatkom od 12 
bodova za prvim mjestom. Realno je bilo za očekivati da je 
domet igračkog kadra u tom trenutku bio 3. mjesto tablice. 
Međutim, u proljetnom dijelu sezone, ekipu je preuzeo tre-
ner Miroslav Katavić, i uz nekoliko pojačanja, igrači su u ne-
vjerojatnom naletu, uz 12 pobjeda, 1 neriješenom utakmicom 
i 2 poraza, u tom dijelu sezone, osvojili prvo mjesto II ŽNL 
Valpovo-Donji Miholjac,“ priča tajnik Kluba Dario Pandurić. 

Konačna bilanca svega toga bila je osvojeno prvo mjesto s 62 
boda iz 19 pobjeda, 5 neriješenih utakmica i 6 poraza. Najbo-
lji strijelci ove pobjedničke sezone bili su Tomo Takalić (25 
golova), Dario Ošapić (14 golova), Dino Popović (8 golova) i 
Vlatko Alšić (6 golova) dok je Tomo Takalić sa svojih 25 posti-
gnutih golova postao i najbolji strijelac II ŽNL Valpovo-Donji 
Miholjac. 

Prvo mjesto II ŽNL Valpovo-Donji Miholjac kroz cijelu sezo-
nu, osvojili su ovi igrači: Josip Kudric, Davor Takalić, Danijel 
Greganić, Josip Domanovac, Marko Ovčar, Igor Pandurić, Ivan 
Pandurić, Ivan Mužar, Branko Lajčak, Stjepan Plužarić, Patrik 
Pavlović, Vlatko Kupčerić, Izidor Plužarić, Goran Krleža, Anto-
nio Špoljarić, Dino Popović, Marko Arnaut, Karlo Šanjug, Ivan 
Palčok, Domagoj Vinković, Dario Ošapić, Tomo Takalić, Vlatko 
Alšić, Emanuel Popović, Damir Šimenić, Davor Dorkić, Mateo 
Jovanić, Zoran Jelić, Karlo Korov i Hrvoje Barić. 

Seniori se trenutačno natječu u I županijskoj nogometnoj 
ligi Osječko-baranjske županije, a pioniri u Ligi pionira No-
gometnog središta Donji Miholjac i svi igrači su registrirani 
u Nogometnom središtu Donji Miholjac kojem pripada Klub. 
NK Hajduk ima ukupno 62 igrača, od kojih je 16 pionira, a 
ostali su juniori i seniori. Juniori su priključeni seniorskom 
pogonu, jer je juniorska liga ukinuta prije dvije sezone. 

Tajnik Pandurić kaže još i da im se u klubu javlja problem 
registriranja novih igrača, jer je u godištima od 2005. godine 
do 2010. malo djece koju zanima nogomet i općenito sport, 
tako da je upitno do kada ćemo imati pionire, iako je pri-
je nekoliko sezona bilo čak i po 30-tak registriranih pionira. 
Klub ima 100-tinjak članova koji redovito posjećuju domaće 
i gostujuće utakmice. 

Igrači seniora za sezonu 2019./2020. su Josip Kudric, Davor 
Takalić, Danijel Greganić,Josip Domanovac, Antonio Špo-
ljarić, Nino Plećko, Marko Arnaut, Marko Ovčar, Vlatko Kup-
čerić, Nikola Greganić, Mateo Jovanić, Ivan Pandurić, Patrik 
Pavlović, Stjepan Plužarić, Dino Popović, Emanuel Popović, 
Tomo Takalić, Igor Pandurić, Vlatko Alšić, Dario Ošapić, Filip 
Lajčak, Domagoj Vinković, Gabrijel Šanjug, Stjepan Kuharić, 
Mateo Popović, Damir Šimenić, Davor Dorkić, Karlo Korov(fi-
zioterapeut). Klub ima 6 igrača iz drugih mjesta, a sve ostalo 
su domaći igrači. Valja još dodati da sastav pionira čine sve 
odreda domaći igrači: Matej Mitrić, Matej Plužarić, Tin Duk-
menić, Marin Popović, Matej Ovčar, Valentino Švaljek, Dino 
Vonić, Luka Čvangić, Luka Alšić, Luka Pandurić, Luka Kunštek, 
Eduardo Kunštek, Jan Plužarić, Leo Plužarić, Fran Popović, 
Ivano Pavoković. 

Seniori - proslava 1. mjesta

Kroz cijelu sezonu, kao i svih ovih godina, nogometaše Haj-
duka pratila je brojna skupina navijača, tako da se znalo do-
goditi da u gostujućim utakmicama imaju više navijača od 
domaćina pa posebna zahvala od igrača i Kluba ide njihovim 
navijačima koji su neumorno pratili i bodrili sadašnje prvake. 
Isto tako, zahvala i brojnim donatorima i sponzorima koji su 
uz Općinu Marijanci pružili podršku u materijalnom i financij-
skom smislu te omogućili ovakav iskorak Kluba, među kojima 
posebno treba izdvojiti Općinu Marijanci i firmu Matakovo. 

Pioniri
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NOGOMETNI KLUB BOČKINCI

Veliki uspjeh nogometaša Bočkinaca 
Za Nogometni klub Bočkinci 2019.godina bit će upisana zlat-
nim slovima u povijest kluba – nakon višegodišnjeg natje-
canja u III Županijskoj nogometnoj ligi Nogometnog središta 
Donji Miholjac, bočkinački nogometaši su ostvarili zapaženi 
uspjeh plasiravši se u II Županijsku nogometnu ligu Valpovo 
– Donji Miholjac gdje se i danas natječu. 

Ovaj iskorak ostvarili su osvajanjem 1.mjesta u svom rangu 
natjecanja u sezoni 2018./2019. i odličnom igrom kojom su 
se dokazali tijekom cijele sezone. Pobjedničku ekipu u kojoj 
su uprava, trener i igrači činili su: Nikola Aničić, Ivan Andra-
čić, Josip Šimetić, Marijan Šimetić, Andro Bočkinac, Danijel 
Tomoković, Josip Šestanj, Tomislav Mihaljević, Davor Hozijan, 
Danijel Matković, Ivica Kalmar, Zdenko Divković, Deni Bočki-
nac, Damir Mađarić, Ivan Jambrović, Matej Novoselec, Toni 
Jergović, Zvonimir Bočkinac, Miroslav Bočkinac (tajnik i tre-
ner Kluba), Filip Bočkinac (kapetan), Borna Šovagović, Anto-
nio Divković i Karlo Ovčar. 

Za isti uspjeh, ali i višedesetljetna dostignuća i doprinos u 
razvoju športa na području Općine Marijanci i osvojeno prvo 
mjesto u Ligi nogometnog središta Donji Miholjac u natje-
cateljskoj sezoni 2018./2019., NK Bočkinci ove je godine na 
svečanoj sjednici Općinskog vijeća Marijanci uručeno javno 
priznanje Općine koje je primio predsjednik Kluba, Miroslav 
Bočkinac.

Za isti uspjeh, ali i višedesetljetna dostignuća i doprinos u 

NK Bočkinci

UDRUGA MLADIH STRUG MARIJANCI

Malonogometni noćni turnir na betonu
Koncem srpnja na igralištu Osnovne škole u Marijanci-
ma održan je prvi Malonogometni noćni turnir na beto-
nu kojega je vrlo uspješno organizirala Udruga mladih 
„Strug“ Marijanci. Sportski događaj koji je već na svojoj 
premijeri okupio zapažen broj posjetitelja, okupio je i 
11 ekipa s područja cijele Slavonije i Baranje, a nakon 
odmjeravanja snaga na terenu, 1. mjesto na turniru za-
uzela je ekipa „No name“, 2. „Pijani mornari“, a 3.ekipa 
„Nogometne ikone“. Najboljim golmanom na turniru 

proglašen je Toni Sinković, dok je za najboljeg strijelca 
izabran Dominik Kovačić. Nakon sportskih ogleda, usli-
jedila je odlična zabava za sve sudionike i posjetitelje 
uz živu glazbu.

Jedan od organizatora ovog događanja Ivan Dorkić, 
zahvalio je na odazivu svim sudionicima i posjetite-
ljima te članovima „Struga“ koji su pomogli u organi-
zacijskim poslovima turnira, ali i sponzorima: Općini 
Marijanci i tvrtki Matakovo d.o.o. koji su s donacijama 
omogućili njegovu provedbu. Ohrabreni uspješnom 
organizacijom te odličnim odazivom i posjećenošću 
turnira, mladi organizatori najavljuju da tu neće stati, 
jer turnir planiraju organizirati iduće godine i dati mu 
tradicionalni karakter.

Valja podsjetiti da je Udruga „Strug“ osnovana 2003.
godine, a 2007.godine je prestala s djelovanjem. Mladi 
Marijančani rad udruge su ponovo oživjeli u prosincu 
prošle godine s ciljem poboljšanja kvalitete društve-
nog života mladih, razvoja i obogaćivanja društvenih 
sadržaja koji su od interesa za mlade, poticanje druže-
nja i bolje suradnje među mladima. Pri su udruzi tre-
nutačno djeluju 63 aktivna člana, a svi koji im se od-
luče pridružiti i u narednom razdoblju su dobrodošli.Članovi Udruge mladih Strug Marijanci
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XXIII KOLO NA ČIMENU

Ljubav prema nasljeđu prenosi 
se i na mlade naraštaje 

Svoju funkciju dugogodišnjeg i neumornog promicate-
lja kulturne baštine na prostoru Općine Marijanci, KUD 
“Slavonska Vila“ Marijanci-Kunišinci dokazao je i ovo-
godišnjom organizacijom najveće kulturne manifesta-
cije na prostoru Općine – folklorne manifestacije „Kolo 
na čimenu“.

Manifestacija, koju s velikim uspjehom i ljubavlju pri-
prema KUD «Slavonska vila», za cilj ima očuvati staru 
folklornu tradiciju i običaje ovog kraja, ali i prikazati 
bogatstvo tradicije i naslijeđa folklornih skupina koji 
gostuju na ovoj manifestaciji, a njezina je mladost i ra-
spjevanost to itekako potvrdila.

Na ovogodišnjoj manifestaciji čiji je glavni pokrovitelj 
bila Općina Marijanci, a generalni sponzor Farma Salaš, 
kojoj su se pridružili i brojni OPG-ovi i stanovnici Opći-
ne Marijanci, svatko na svoj način, nastupili su članovi  
KUD-a Donja Voća, KUD Đeram Viljevo, KUD Šokadija 
Bocanjevci, KUD Sv. Ana Radikovci, KUD Seljačka sloga 

Baranjsko Petrovo Selo, HKUD Valpovo 1905, KUD Sla-
vonska vila Kunišinci-Marijanci, Muška pjevačka skupi-
na Pajdaši i Ženska pjevačka skupina Bocanjevčanke, 
te djeca iz marijanačkog vrtića Pinokio i Područne ško-
le Marijanci koji okupljene osvojili plesom u kolu.  

Poštujući tradiciju, prije nastupa održan je mimohod 
sudionika smotre, no ove godine po prvi puta oko Žu-
pne crkve Svetog Petra i Pavla te na prostoru od škole 
do ljetne pozornice na kojoj su nastupila sva društva. 
Smotru je u ime Općine Marijanci i KUD-a Slavonska 
vila otvorio predsjednik domaćeg KUD-a Darko Alšić. 
„Točku na i“ ovogodišnjem Kolu na čimenu dao je na-
stup Tamburaškog sastava Garavi, koji su se na velikoj 
zabavi za dobar provod  brinuli do sitnih jutarnjih sati.  

Veselo i rasplesano bilo je i ove godine

Nastup najmlađih na Kolu na čimenu

S obzirom na činjenicu da je u organizaciji ovog doga-
đaja aktivnosti sudjelovalo tridesetak članova KUD-a 
te da je samu manifestaciju posjetilo ko 1.000 posjeti-
telja, zadovoljstvo ovogodišnjim „Kolom“ nije krio niti 
Darko Alšić, prvi čovjek domaćeg KUD-a koji je za svoj 
nastup izabralo koreografiju „Slavonija“. Tijekom goto-
vo četvrt stoljeća održavanja ove manifestacije, sredi-

šte Marijanaca i pozornica 
na čimenu ugostili su broj-
na društva iz gotovo svih 
dijelova Slavonije i Baranje 
i Hrvatske, a nastupe ovdje 
imali su i plesači i pjevači iz 
Njemačke, Vojvodine i Ma-
đarske.  

KUD Seljačka sloga B. P. Selo 
također je nastupio na manifestaciji
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IMPRESUM
Nakladnik:  Općina Marijanci
Glavna  
urednica:  Lidija Aničić
Uredništvo:  Darko Dorkić, načelnik
  Ivan Pandurić, pročelnik
Naklada:  850 primjeraka
Tisak:   Holeš tiskara

UDRUGA MLADIH DRVENO SELO 
ČAMAGAJEVCI I DVD

Uspješno 
organizirali 7. 
Paprikašijadu 
Prije punih 8 godina u Čamagajevcima je osnovana Udruga 
mladih „Drveno selo“ u kojoj je uz osnivače Ivana, Marka, 
Željka i Saru, jednako pomagala i ostala mladež u selu, a i 
oni nešto stariji bili su uz njih za pomoć pri radu i obnovi 
prostora za mlade. 

„Nakon napornog rada kada je sve ‘’došlo na svoje’’ i kada 
smo okupili nekolicinu mladih osoba, kako iz sela tako i 
okolnih mjesta, razgovarajući o događajima u selima oko nas 
poput fišijada, čobanijada, grahijada i drugog, jedan od čla-
nova udruge Dejan došao je na ideju kako bi bilo zanimljivo 
da i mi kao udruga organiziramo nešto slično, a opet dru-
gačije i tako je 28.kolovoza 2013. u Čamagajevcima  održana 
prva Paprikašijada“, prisjeća se događaja jedan od organiza-
tora Marko Bibić, dodajući kako je uz desetak kotlića i prve 
pobjednice Ivane i Ivane, te tamburašku zabavu do jutarnjih 
sati – dobrog provoda i veselja nije nedostajalo.

Otada pa do danas, svaku narednu godinu organizacija Pa-
prikašijade je sve bolja i uspješnija. Bibić naglašava da s ob-
zirom na dobre odnose, u novije vrijeme Paprikašijadu or-
ganiziraju i jedine udruge u selu, mladež i DVD. Popularnost 
Paprikašijade iz godine u godinu raste, a uz suradnju sa DVD-
om program je obogaćen kuhanjem kuhanjem paprikaša u 
velikom kotlu, članovi mladeži Davor i Kruno rade domaći 
pečeni kruh (popečenke), majstor ražnja Ivan priprema piliće 
na ražnju, a za najbolje se pripremaju nagrade, pokloni i za-
hvalnice, a ne nedostaje niti šatora te vrtuljaka… 

Ovu godinu je Paprikašijadu obilježilo 23 kotlića, odnosno 
natjecatelja, te gosti iz raznih sela Valpovštine, Donjeg Mi-
holjca i okolice, a najbolji paprikaš skuhala je ekipa Kuniši-
naca. U velikom šatoru u dvorištu Društvenog doma, posjeti-
telje je do kasno u noć zabavljala grupa Standard band. „Uz 
današnjeg predsjednika udruge mladih Davida, i mi ostali 
podupirući članovi, zajedno sa DVD-om, već sada najavljuje-
mo i iduću Paprikašijadu 2020. godine uz puno više novosti i 
događanja. I na kraju, veliko hvala našem glavnom sponzoru 
bez kojeg bi sve ovo bilo nemoguće organizirati, a to je Opći-
na Marijanci“, poručuju iz čamagajevačkog Drvenog sela.

    

Uvijek dobri domaćini na Paprikašijadi

8. ČOBANIJADA U ČRNKOVCIMA

Najbolji čobanac 
skuhao Zoran 
Toprek
Nogometni klub „Mla-
dost“ Črnkovci još se 
jednom pokazao kao 
odličan organizator Čo-
banijade – natjecanja u 
spravljanju domaćeg čo-
banca, koje je 27.srpnja 
održano na nogometnim 
terenima u Črnkovcima. 

Iz godine u godinu ovaj 
događaj privlači sve više 
poklonika pa se tako ovu 8.godinu za redom u Črnkovcima 
okupio rekordan broj zaljubljenika u specijalitete iz kotlića 
– njih čak 54 iz Osijeka, Belišća, Valpova, Donjeg Miholjca, 
Viljeva, Kneževih Vinograda, Orahovice i drugih mjesta Slavo-
nije i Baranje, koji su odmjeravali snage i kuharske vještine. 
Svaki od natjecatelja za uplaćenu je kotizaciju dobio meso, 
drva, vodu i kruh, a sve ostalo bilo je dio kulinarske tajne 
svakog kotličara.

Nakon završetka kuhanja Sudačka komisija u sastavu Lor-
dan Boris (Osijek), Deak Dragan (Bizovac) i Marković Ivanka 
(Črnkovci) kušala je i ocijenila svaki čobanac te odlučila o 
pobjedniku. Najbolji čobanac na 8.črnkovačkoj Čobanijadi 
skuhao je Zoran Toprek iz ekipe Hladno pivo iz Kneževih Vi-
nograda. Drugo mjesto osvojio je Davor Mihić iz Črnkovaca, 
treće Deni Bočkinac iz Tiborjanaca dok su na 4. I 5.mjestu 
završili Ljubica Vučetić iz ekipe Kotličari Belišće i Manuel Ju-
gović iz Belišća. Najbolji kuhari za nagradu su dobili kotlić, 
nogari, pregača i kuhače te priznanja, a svi ostali natjecatelji 
zahvalnice i drvene kuhače.

Za sve one koji su na Čobanijadu došli bez kuharske ekipe, 
imali su priliku uživati u vrhunskom čobancu iz velikog kotli-
ća od 250 litara gdje je čak 220 porcija skuhao majstor kotlića 
Dragan Deak iz Bizovca, a gotovo 1.000 posjetitelja i natjeca-
telja koliko ih se okupilo ove godine, zabavljao je tamburaški 
sastav Kočije iz Narda.

Čobanijada u Črnkovcima

KUD Seljačka sloga B. P. Selo 
također je nastupio na manifestaciji
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Sretne i blagoslovljene predstojeće 
božićne i novogodišnje blagdane
stanovnicima Općine Marijanci

žele članovi Općinskog vijeća
i načelnik Općine

Darko Dorkić




