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OBRAĆANJE NAČELNIKA OPĆINE MARIJANCI DARKA DORKIĆA

Štovani stanovnici Općine Marijanci,

Iako smo zakoračili u četvrti mjesec 2020.godine, 
predstavljam vam Proračun za 2020.godinu u kojem 
smo nastojali prikazati na koji način Općina Mari-
janci prikuplja i investira sredstva. Kako bismo vam 
omogućili što bolji uvid u rad naše Općine i učini-
li je još transparentnijom, nastavljamo s projektom 
koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, 
te na našoj službenoj stranici www.marijanci.hr.  Na 
ovoj platformi upoznajemo vas s podacima za koje 
namjene planiramo izdvojiti novac iz Proračuna tije-
kom ove godine. 

Godina pred nama za Općinu Marijanci je godina na-
stavka velikog investicijskog ciklusa koji je započeo 
u 2019. godini, no zbog situacije u kojoj smo se po-
sljednjih tjedana svi zajedno neočekivano našli zbog 
pandemije koronavirusa i koja je zaprijetila i svjet-
skoj ekonomiji, bit će to zasigurno i godina velikih 

izazova koja će od nas zahtijevati da na njih odgovo-
rimo svim našim raspoloživim snagama, iskustvom i 
umijećem.

Ova godina svojim je projektima u većem dijelu 
zapravo nastavak na proteklu 2019.godinu koja će 
ostati zabilježena kao godina početka velikog inve-
sticijskog ciklusa. Godina je to i u kojoj se intenzivno 
radilo i ulagalo u velike projekte, ali se istovremeno 
nije zaboravila niti društvena nadogradnja, briga za 
djecu i mlade, treću životnu dob, te financijski manje 
projekte, ali izuzetno važne za funkcioniranje naše 
svakodnevice i podizanje kvalitete života na ovim 
prostorima. Među mnogim izdvajanjima, ulagali smo 
u kuću oproštaja u Marijancima (126.494,12 kuna), 
izgradnju pješačkih staza (896.860,27 kuna), projek-
tiranje ulica i cesta u Bočkincima, Kunišincima i Čr-
nkovcima (ukupno 174.875,00 kuna), poljske putove 
(619.364,81 kuna), te održavanje školskih objekata 
(120.000,00 kuna). Kako bismo pomogli našim dugo-
trajno nezaposlenim mještanima, za projekt „Zaže-

Načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić
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li“ osigurali smo 42.483,48 kuna, a za javne radove 
218.483,50 kuna. Aktivnosti naših udruga podržali 
smo s gotovo 350.000,00 kuna, a nismo zaboravili 
niti sve ostale dobne skupine stanovništva gdje smo 
za darove umirovljenicima u obliku Uskrsnica i Bo-
žićnica isplatili gotovo 100.000,00 kuna, mladima za 
kupnju, izgradnju i adaptaciju kuća 191.081,44 kuna i 
za naknade za novorođenčad 138.000,00 kuna. Stu-
dente smo pomogli sa 110.000,00 kuna za stipendije, 
srednjoškolce za smještaj u učeničkim domovima 
s 37.400,00 kuna, a i cijena prijevoza autobusne kar-
te sufinancirana je s 84.441,97 kuna. Osnovcima su-
financiramo prehranu s 10.991,50 kuna, a osigurali 
smo im i radne bilježnice i bilježnice u vrijednosti od 
92.840,99 kuna…

Sva ova izdvajanja nastavit ćemo i u ovoj godini što 
potvrđuje i Proračun za 2020. godinu koji obuhvaća 
nastavak i završetak započetih projekata. Od velikih 
projekata u proračunu za ovu godinu treba izdvojiti 
vrtić Marijanci čija je rekonstrukcija započela pri-
je nešto više od mjesec dana (6.224.000,00 kuna), 
objekt DVD-a Marijanci zajedno s adaptacijom po-
slovne zgrade koji su pred završetkom (1.085.000,00 
kuna), te završetak započetog parkirališta u Mari-
jancima (955.000,00 kuna). Ove se godine očekuje i 
završetak Vatrogasnog i Društvenog doma Črnkovci 
(8.412.500,00 kuna) te projektiranje novog vrtića u 
Črnkovcima (150.000,00 kuna) i projektiranje Sun-
čane elektrane također u Črnkovcima (300.000,00 
kuna). 

Nismo zaboravili niti na naš cilj podizanja kvalitete 
života u općini, pa uz brigu za postojeću komunal-
nu infrastrukturu nastavljamo s uređenjem javne 
rasvjete, održavanjem cesta i drugih javnih površi-
na, izgradnjom kanalizacije, parkirališta i pješačkih 
staza. Završetkom izgradnje reciklažnog dvorišta u 
Kunišincima, unaprijedit ćemo i uljepšati svoju ži-
votnu sredinu, ali i pokazati svijest i brigu za okoliš 
i budućnost naših potomaka, za što se u ovoj godini 
planira uložiti 2.100.000,00 kuna. 

Znatna sredstva planiramo uložiti i u održavanje i 
opremanje javnih zgrada: opremanje Vatrogasnog 
doma u Kunišincima, Ribičkog doma Črnkovci, Druš-
tvenog doma Čamagajevci i Društvenog doma u Ma-
rijancima (za svaki po 100.000,00 kuna), a najveći dio 
sredstava predviđen je za obnovu objekta korisnika 
NK „Mladost” Črnkovci (800.000,00 kuna).  

Nastavljamo i s programom „Zaželi“, a isto tako pla-
niramo kao i svake godine sudjelovati u programu 
javnih radova. Kako bismo zadržali mlade u našoj 
općini, nastavljamo s pomaganjem mladim obite-
ljima pri kupnji, adaptaciji ili izgradnji njihove prve 
nekretnine. Ovaj javni poziv je trajnog karaktera i 
mlade obitelji mogu dobiti pomoć do čak 30.000,00 
kuna. Brinemo i za studente, srednjoškolce i osnov-
ce, a nismo zaboravili ni naše najmlađe stanovnike, 
jer značajna sredstva su izdvojena i za dječje vrtiće. 
Tome u prilog najbolje govori činjenica da je rekon-
strukcija i dogradnja dječjeg vrtića u Marijancima 
najvažniji demografski projekt u ovoj godini! Njego-
vom realizacijom, naša Općina će dobiti moderni vr-
tić s jaslicama za cjelodnevni boravak 50 djece. Već 
smo osigurali sredstva i krećemo u projektiranje no-
vog vrtića u Črnkovcima! 

Kroz kontinuiranu financijsku pomoć za njihovo dje-
lovanje i manifestacije koje organiziraju, našim kul-
turnim i sportskim udrugama dajemo podršku njiho-
vom zalaganju i poticaj za nastavak rada.

Nažalost, poput ostatka naše domovine, ni mi nismo 
pošteđeni demografskih problema, a kako bismo im 
doskočili, uveli smo izdašne naknade za novorođen-
čad. Naknada za prvo i drugo dijete sada iznosi 3.000 
kuna, za treće dijete iznosi 15.000 kuna, a za četvrto i 
svako sljedeće dijete 30.000 kuna. 

Dragi stanovnici Općine Marijanci, 

ovim putem želio sam vam predstaviti dio projekata 
koje želimo realizirati u 2020. godini, ali uz koje ćemo 
raditi i niz drugih manjih, ali također važnih proje-
kata i zahvata za funkcioniranje svakog kutka naše 
Općine. Unatoč dosad nezapamćenoj situaciji u ko-
joj smo se našli zajedno s ostatkom Europe i svijeta, 
ne odustajemo od realizacije zacrtanih planova. No, 
iznad svega, želimo vas sve i ovim putem pozvati na 
odgovornost i socijalno distanciranje te na ostanak 
u vašim domovima kako biste pridonijeli suzbijanju 
epidemije, ali i sačuvali svoje i zdravlje i živote svojih 
ukućana, susjeda i sumještana što nam je u ovom 
trenutku – prioritet svih prioriteta! Vjerujem da ćemo 
uskoro iz ove situacije svi izaći snažniji i jedinstveniji 
te da ćemo u razdoblju koje je pred nama nastavi-
ti ostvarivati zacrtane ciljeve za naše bolje i vedrije 
sutra!

Vaš načelnik 
Darko Dorkić
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IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MARIJANCI ZA 2019. GODINU

Račun prihoda
Porez i prirez na dohodak    
4.676.851,99

Porezi na imovinu     
122.145,80

Porezi na robu i usluge     
12.297,63

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija 
44.393,20

Pomoći proračunu iz drugih proračuna   
579.800,00

Pomoći od izvanproračunskih korisnika   
154.518,10

Prihodi od nefinancijske imovine   
1.366.243,64

Prihodi po posebnim propisima    
1.417.421,40

Komunalni doprinosi i naknade    
455.726,80

Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta  
30.259,16

Prihodi od prodaje  građevinskih objekata  
35.181,71

Primljeni krediti                                                                        
4.329.000,00

UKUPNO     13.223.839,43

Račun rashoda
Donacije vjerskim zajednicama    
5.079,38

Električna energija, plin i voda    
253.820,05

Sufinanciranje u poljoprivredi    
46.151,12

Obilježavanje,ukrašavanje – Božić, Nova Godina               
94.733,75

Sufinanciranje Crvenog križa    
15.000,00 

Lokalna akcijska grupa     
4.810,00

Sufinanciranje političkih stranaka   
11.000,00

Održavanje Dana Općine – Mala Gospa   
40.585,41

Sustavna deratizacija i higijeničarska služba  
130.000,00

Naknada za uređenje voda    
16.476,23

Sufinanciranje izrade priključaka na vodu  
3.924,71

Geodetsko katastarska izmjera    
47.553,75

Predstavničko tijelo     
47.470,75

Neplanirani i nepredviđeni izdaci   
30.743,13

Izgradnja Vatrogasnog spremišta DVD Marijanci           
2.707.460,37

DVD Črnkovci       
15.000,00

Vatrogasna zajednica Općine Marijanci   
246.000,00

Izrada Plana zaštite od požara    
17.125,00

Sufinanciranje Gorske službe spašavanja  
2.000,00 

Izdavanje Biltena i usluge snimanja naselja  
53.759,88

Sufinanciranje naknada za poštanske usluge  
2.322,00

Prijenos sredstava od prodaje stanova   
116.495,21

Sufinanciranje medija (radio i televizija)  
31.170,00

Stručno osposobljavanje     
27.757,07

Održavanje zgrada i redovno korištenje   
93.660,13



5

BILTENOpćina Marijanci ǀ

Administrativno i tehničko osoblje             
1.195.949,58

Prigodni darovi umirovljenicima   
99.350,00

Mladima za kupnju, izgradnju i adaptaciju kuća     
191.081,44

Sufinanciranje aktivnosti udruga   
349.500,00

Uređenje objekata komunalnog pogona  
81.412,84

Uređenje terena NK„Mladost“ Črnkovci   
81.183,08

Projektiranje Sportsko rekreacijskog centara Marijanci 
94.500,00

Socijalna skrb – ogrijev, stanovanje   
36.477,81

Program „ZAŽELI”                                                                     
42.483,48

Naknade za novorođenčad                                                     
138.000,00

Stipendiranje studenata    
110.000,00

Sufinanciranje smještaja u učeničkim domovima 
37.400,00

Sufinanciranje cijene prijevoza autobusne karte 
84.441,97

Sufinanciranje prehrane učenika u OŠ                    
10.991,50

Financiranje radnih bilježnica i bilježnica za OŠ  
92.840,99

Opremanje dječjih igrališta    
26.861,81

Održavanje školskih objekata    
120.000,00

Dječji vrtić Pinokio     
284.310,82

Izgradnja reciklažnog dvorišta    
748.389,38

Uređenje i održavanje groblja    
15.550,00

Izgradnja pješačkih staza    
896.860,27

Projektiranje Ulice M.Gupca Bočkinci                                  
34.000,00

Projektiranje Ceste u Kunišincima   
55.875,00

Projektiranje Ceste u ulici N.Tesle Črnkovci  
85.000,00

Parkiralište u Marijancima    
297.243,78

Vatrogasni i Društveni dom Črnkovci   
168.857,50

Kuća oproštaja u Marijancima    
126.494,12

Kanalizacija – kredit     
125.365,73

Poljski putevi      
619.364,81

Adaptacija poslovne zgrade u Marijancima  
243.563,00

Korištenje reciklažnog dvorišta Belišće   
57.000,00

Sportsko rekreacijski i slični objekti   
73.330,43

Čišćenje snijega s nerazvrstanih cesta   
4.010,38

Javni radovi      
218.483,50

Rashodi za uređenje javne rasvjete   
30.039,35

Održavanje cesta i drugih javnih površina  
156.015,91

Infrastruktura u Poljop.zonama – otplata kredita 
278.006,07

Infrastruktura u zoni     
130.815,54

Izrada parcelacijskih elaborata    
53.712,50

UKUPNO    11.554.860,53
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PLAN PRORAČUNA OPĆINE MARIJANCI ZA  2020. GODINU

Račun prihoda
Porez i prirez na dohodak    
4.707.000,00

Porezi na imovinu     
180.000,00

Porezi na robu i usluge     
15.000,00

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija 
8.760.925,00

Pomoći proračunu iz drugih proračuna   
2.638.075,00

Pomoći od izvanproračunskih korisnika   
2.626.000,00

Prihodi od nefinancijske imovine   
1.150.000,00

Prihodi po posebnim propisima    
210.000,00

Komunalni doprinosi i naknade    
570.000,00

Prihodi od pruženih usluga                                                     
40.000,00

Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta  
500.000,00

Prihodi od prodaje  građevinskih objekata  
25.000,00

Primljeni krediti                                                                       
5.400.000,00

UKUPNO     26.822.000,00

Račun rashoda
Donacije vjerskim zajednicama    
240.000,00 

Električna energija, plin i voda    
270.000,00

Sufinanciranje u poljoprivredi    
65.000,00

Obilježavanje,kićenje – Božić, Nova Godina  
100.000,00

Sufinanciranje Crvenog križa    
15.000,00 

Lokalna akcijska grupa     
5.000,00

Sufinanciranje političkih stranaka   
11.000,00

Održavanje Dana Općine – Mala Gospa   
70.000,00

Sustavna deratizacija i higijeničarska služba  
130.000,00

Naknada za uređenje voda    
25.000,00

Sufinanciranje izrade priključaka na vodu  
5.000,00

Predstavničko tijelo     
60.000,00

Neplanirani i nepredviđeni izdaci   
30.000,00

Izgradnja Vatrogasnog spremišta DVD Marijanci 
400.000,00

Opremanje i obuka jedinica civilne zaštite  
15.000,00

DVD Črnkovci      
15.000,00

Vatrogasna zajednica Općine Marijanci   
250.000,00

Sufinanciranje Gorske službe spašavanja  
2.000,00 

Izdavanje Biltena Općine Marijanci    
54.000,00

Sufinanciranje naknada za poštanske usluge  
10.000,00

Sufinanciranje medija (radio i televizija)  
30.000,00

Stručno osposobljavanje     
36.000,00

Održavanje zgrada i redovno korištenje   
80.000,00

Administrativno i tehničko osoblje   
1.302.000,00

Prigodni darovi umirovljenicima   
100.000,00

Mladima za kupnju,izgradnju i adaptaciju kuća     
200.000,00

Sufinanciranje aktivnosti udruga   
575.000,00
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Uređenje objekata komunalnog pogona  
60.000,00

Rekonstrukcija i obnova prostorija NK

„Mladost“ Črnkovci     
800.000,00

Projektiranje sportsko rekreacijski centar Marijanci        
142.000,00

Postavljanje smeđe turističke signalizacije                         
89.930,00

Program „Zaželi“      
45.000,00

Sufinanciranje troškova stanovanja   
50.000,00

Naknade za novorođenčad     
150.000,00

Stipendiranje studenata    
70.000,00

Sufinanciranje smještaja u učeničkim domovima 
33.000,00

Sufinanciranje cijene prijevoza autobusa  
80.000,00

Projektiranje Dječjeg vrtića Črnkovci   
150.000,00

Sufinanciranje prehrane učenika u osnovnim školama 
15.000,00

Financiranje radnih biljžnica za osnovnoškolce  
100.000,00

Opremanje dječjih igrališta                                                    
10.000,00

Održavanje školskih objekata    
140.000,00

Dječji vrtić Pinokio     
325.000,00

Projektiranje sunčane elektrane Črnkovci                          
300.000,00

Izgradnja reciklažnog dvorišta    
2.100.000,00

Sanacija nelegalnih odlagališta    
10.000,00

Opremanje doma u Kunišincima   
100.000,00

Uređenje i održavanje groblja    
100.000,00

Opremanje Ribičkog doma Črnkovci   
100.000,00

Opremanje doma Čamagajevci    
100.000,00

Izgradnja pješačkih staza    
1.230.000,00

Projektiranje Ul. M.Gupca Bočkinci                                     
51.000,00

Parkiralište u Marijancima    
955.000,00

Vatrogasni i Društveni dom Črnkovci   
8.412.500,00

Opremanje društvenog doma Črnkovci                               
140.000,00

Kanalizacija – otplata kredita    
178.000,00

Opremanje Društvenog doma u Marijancima  
250.000,00

Nerazvrstane ceste /poljski putovi   
600.000,00

Adaptacija poslovne zgrade u Marijancima  
685.000,00

Projektiranje, rekonstr.i obnova Dječjeg vrtića  
6.224.000,00

Fasada,krovište i stolarija stana u vl. Općine                     
160.000,00

Obnova i podizanje dugogodišnjih nasada  
57.000,00

Korištenje reciklažnog dvorišta Belišće   
35.000,00

Sportsko rekreacijski i slični objekti   
50.000,00

Čišćenje snijega s nerazvrstanih cesta   
20.000,00

Javni radovi      
290.000,00

Rashodi za uređenje javne rasvjete   
80.000,00

Održavanje cesta i drugih javnih površina  
180.000,00

Infrastruktura u Poljop.zonama    
265.000,00

Izrada parcelacijskih elaborata    
30.000,00

UKUPNO    29.057.430,00 
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SREDIŠTE MARIJANACA POSTALO JE VELIKO GRADILIŠTE

U punom jeku projekt 
rekonstrukcije dječjeg vrtića

Dvanaest djelatnika tvrtke Presing d.o.o.iz Osijeka pro-
teklih mjesec dana intenzivno radi u središtu Marijana-
ca na projektu prenamjene i dogradnje Područnog vrtića 
Marijanci. Radovi teku previđenom dinamikom zbog čega 
izvođači vjeruju da će ovaj projekt ukupno „težak“ oko 6,6 
milijuna kuna biti završen i prije ugovorenog roka, počet-
ka ožujka 2021.godine.

Voditelj gradilišta Josip Grubišić, otkriva da su dosada 
odrađeni svi pripremni radovi i rušenje demontaže na po-
stojećem objektu, što znači da je bilo puno rušenja pre-
gradnih i drugih zidova te probijanja novih otvora za vrata 
i prozore, a izvršeno je i zidanje novih zidova sukladno 
projektu.

„Cijelo krovište smo uredili na način da je rađeno ojačanje 
rogovlja ili platovanje, podaščavanje kompletnog krovišta 
te letvanje prije čega je izvedeno postavljanje paropro-
pusne i vodonepropusne folije. Ovih dana na objektu su 
završeni i limarski radovi i u tijeku je pokrivanje krovišta 
crijepom“, prognozira Grubišić.

Također, za objekt je izrađena i postavljena čelična kon-
strukcija za potkrovlje koja dijeli prizemlje i potkrovlje u 
kojemu će se nalaziti novi prostori, a istovremeno se for-
mira i vanjsko stubište za potkrovlje. Nastave li se radovi 
odvijati sadašnjom dinamikom, izvođači očekuju da bi se 
tijekom travnja moglo započeti s hidroizolaterskim rado-
vima podova kao i toplinskom izolacijom i glazurom po-
dova. Čim se za to stvore preduvjeti, počet će se ubacivati 
i elektroinstalateri za nove instalacije u objektu te izvoditi 
strojarski radovi. 

Ugovor o izvođenju građevinskih radova na ovom objek-
tu s tvrtkom Presing d.o.o. potpisan je početkom veljače, 
nakon čega je već početkom ožujka krenulo uvođenje u 
posao. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 5.956.837,50 
kuna. 

Svjesni da je s vremenom postojeći poludnevni boravak 
u vrtiću Marijanci postao neadekvatno rješenje za brojne 
zaposlene roditelje s ovog područja, Općina Marijanci je 
još prije nekoliko je godina prionula traženju novog nači-
na da se ovaj problem riješi i izađe u susret zaposlenim 
roditeljima. Nova mogućnost za to otvorila se nakon što 
se izgradnjom nove Područne škole oslobodio potrebni 
prostor stare škole neposredno uz vrtić, pa su općinski 
oci odlučili u središtu Marijanaca napraviti novi, moderni 
dječji vrtić za 21.stoljeće s dvostruko većim kapacitetima 
za cjelodnevni boravak 50 mališana u dvije vrtiće i jednoj 
jasličkoj skupini i uvjetima kakve postojeći vrtić nije mo-
gao imati. 

Nakon što su projekt kvalitetno pripremili i prijavili unu-
tar Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim po-
dručjima“ za koju im je odobrena bespovratna potpora 
od 5.223.782 kuna, Općina Marijanci odlučila je uložiti i 
vlastitih 1.451.750 kuna i tako svojim mladim mještanima i 
obiteljima podariti sadržaje koji su im dosad nedostajali. 
Osim toga, u sklopu istog projekta trebale bi se zaposliti 
još dvije odgojiteljice te jedna kuharica. 

Osim što će se u sklopu projekta proširiti postojeći ka-
paciteti vrtića prenamjenom školskih prostorija u vrtić, 
uredit će se i okoliš dječjeg vrtića i dječje igralište, a u 
potkrovlju će Općina opremiti Kulturni centar sa poliva-
lentnom dvoranom za razna kulturna i društvena događa-
nja. Postojeći vrtić rekonstruirat će se i prenamijeniti za 
potrebe jaslica, koje na području Općine Marijanci dosad 
nisu egzistirale.  

Budući izgled vrtića s igralištem

Rekonstrukcija vrtića u Marijancima
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SREDIŠTE ČRNKOVACA POPRIMA NOVI IZGLED

U svibnju krovište, stolarija i početak 
radova na Vatrogasnom domu

Radovi na rekonstrukciji Vatrogasnog i dogradnji Druš-
tvenog doma u Črnkovcima teku predviđenom dina-
mikom i prema obimu obavljenih poslova nešto su 
čak i ispred planiranih rokova tako da je za očekivati, 
ukoliko ne dođe do nepredviđenih zastoja, da će novi 
objekti u potpunosti biti završeni već do Božića ove go-
dine, potvrdio nam je voditelj gradilišta u Črnkovcima, 
Marinko Klaus.

„Povoljni vremenski uvjeti tijekom ove zime omogućili 
su nam da radove koje smo službeno započeli 28.stu-
denog prošle godine, provodimo bez zastoja i poteš-
koća. U odnosu na kompliciranost izved-
be ovog projekta i same konstrukcije, u 
procesu izvođenja radova nismo naišli 
na nepredviđene probleme i vrlo sam za-
dovoljan tijekom izvođenja radova“, kaže 
voditelj gradilišta Klaus u ime izvođača 
radova, Zajednice ponuditelja Elektro-Lo-
vošević d.o.o., Elektro-Lovošević vlasnika 
Pavla Lovoševića, te Termo-plin vlasnice 
Ivane Ljulj iz Našica.

Trenutačno je u fazi priprema stropne 
ploče novog Društvenog doma koji se oko 
1.svibnja planira staviti pod krov. Krovište 
ovog objekta sastojat će se iz dva dijela: 
prednjeg betonskog dijela za koji se sada 
priprema stropna ploča i stražnjeg dijela 
iznad dvorane gdje idu veliki lamelirani 

drveni nosači i drveni strop, te lim 
i krov. Kad se svi ti grubi građevin-
ski radovi privedu kraju i objekt se 
stavi pod krov, tijekom svibnja će 
se novi objekt zatvoriti vanjskom 
stolarijom te će uslijediti završni 
unutarnji radovi.

„Čim se Društveni dom stavi pod 
krov i zatvori, krećemo u sljede-
ću fazu radova, odnosno rekon-
strukciju postojećeg objekta Va-
trogasnog doma. Na njemu će od 
postojećeg objekta ostati samo 
zidovi, a sve ostalo će biti rekon-
struirano i s novim izgledom“,  
poručuju izvođači radova. 

Nije se zaboravilo ni na pristup objektima koji se rade, 
pa je tako parking prostor preko ceste pri završetku, a 
njegovo asfaltiranje očekuje se u danima nakon Uskrsa. 
Sve ove poslove donedavno je obavljalo 7 zaposlenika, 
a s obzirom na povećani obim poslova i želju da se ci-
jeli posao obavi što je moguće kvalitetnije i u ugovo-
renim rokovima, na gradilištu je trenutačno angažirana 
ekipa od 11 radnika. Valja podsjetiti da ukupna vrijed-
nost ovog projekta s PDV-om iznosi 9.189.407 kuna, od 
čega su osigurane potpore u visini od 7.412.500 kuna. 

Društveni dom u Črnkovcima uskoro će biti pod krovom

Napreduju radovi u središtu Črnkovaca
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MODERNO NALIČJE ZGRADE DVD-a MARIJANCI

Radovi u središtu Marijanaca 
privode se kraju

Ostalo je još nepunih mjesec dana do službenog zavr-
šetka rekonstrukcije - dogradnje i opremanja zgrade 
DVD-a Marijanci i adaptacije poslovne zgrade u sredi-
štu Marijanaca kojim će izgled centra Marijanaca uve-
like uljepšati svoje vizure. Riječ je o dva objekta koji 
zajedno čine jednu cjelinu, ali čija se rekonstrukcija i 
obnova odvija kroz dva projekta. 

Prvi projekt odnosi se na rekonstrukciju tornja i garaže 
kao i prostorija iznad garaže kojeg je i do sada koristio 
DVD, te na dograđeni dio prostorija sa garažom za vozi-
la što sve zajedno čini zgradu DVD-a Marijanci. Nositelj 
ovog projekta je DVD Marijanci, a aneksom ugovora rok 
za završetak radova produžen je do 30.travnja ove go-
dine. Istim dokumentom povećala se i vrijednost pro-
jekta za vantroškovničke radove na koje se naišlo kod 
rekonstrukcije starog dijela i tornja, kao i za namje-
štaj za opremanje istih prostora. Ona tako sada izno-
si 3.766.941,28 kuna, što sa troškovima projektiranja, 
nadzora i ostalim troškovima poput poslova prijava 
na natječaj za EU sredstva kao i praćenje provedbe, 
te javnu nabavu, cjelokupnu vrijednost diže na gotovo 
4.000.000,00 kuna. Od istog iznosa, Općina Marijanci iz 
EU sredstava očekuje povrat od 2.800.000,00 kuna, dok 
se ostatak financira iz proračuna Općine. 

Drugi pak projekt je adaptacija poslovne zgrade. On 
se odnosi na objekt kojeg u donjoj etaži čine poslov-
ni prostori koji se iznajmljuju za potrebe slastičarne, 
frizerskog salona, telefonske centrale i jedan poslovni 
prostor koji još nema korisnika. Na katu iste zgrade su 
dvije prostorije u koje se ulazi kroz ulaz DVD-a i u bu-
dućnosti će ih zajednički, uz DVD Marijanci,  koristiti i 
Vatrogasna zajednica Općine Marijanci i Civilna zaštita 
Općine Marijanci. Nositelj ovog projekta je Općina Ma-
rijanci i u cijelosti se financira vlastitim sredstvima, a 
ukupna vrijednost ugovorenih radova i nadzora iznosi 
930.000,00 kuna.

Radovi na oba projekta koji su se provodili tijekom ci-
jele 2019., a nastavili su se i u 2020. godini, ovih dana 
privode se kraju.  

Vatrogasni dom u novom ruhu

Moderne vatrogasne garaže
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NA LOKACIJI UZ PODRUČNU ŠKOLU

Niče zgrada buduće nastavno 
sportske dvorane 

Djelatnici tvrtke Zuber iz Višnjevca i njihova koope-
rantska tvrtka, posljednjih tjedana intenzivno rade na 
gradilištu buduće Nastavno-sportske dvorane u Mari-
jancima, koja raste na lokaciji uz Područnu školu Ma-
rijanci. Povoljni vremenski uvjeti tijekom zimskih mje-
seci omogućili su nesmetano izvođenje građevinskih 
radova, pa su nakon završetka zemljanih radova već 
uznapredovali radovi na postavljanju temelja. 

Nakon gradnje nove zgrade i igrališta Područne ško-
le u Marijancima, Osječko-baranjska županija je kao 
osnivač ove škole, koja djeluje u sklopu Osnovne ško-
le “Matija Gubec” Magadenovac, najavila je i gradnju 
dvorane, a na sam Badnjak potpisanim ugovorom taj je 
projekt dobio i rok. Naime, zamjenik župana Goran Iva-
nović potpisao je Ugovor za izgradnju nastavno-sport-
ske dvorane u Marijancima s izvođačem radova, tvrt-
kom Zuber Višnjevac, koja je na javnom pozivu dala 
najpovoljniju ponudu. Ugovor je vrijedan 5,3 milijuna 
kuna, s rokom izvršenja od dvije godine, priopćeno je 
po potpisivanju ugovora iz Osječko-baranjske župani-
je. 

“I ova investicija dokazuje stalno poboljšanje standar-
da i infrastrukture u školstvu naše županije. Želimo 
ravnomjeran razvoj svih dijelova županije, pa je u tom 
cilju važno investirati i u infrastrukturu u manjim mje-
stima”, rekao je Ivanović. 

Treba reći kako je u studenome prošle godine završe-

na javna nabava po kojoj je predviđena gradnja jed-
nodijelne nastavno-sportske dvorane u Marijancima, 
koja će sa školom i igralištem tvoriti jedinstven od-
gojno-obrazovni kompleks. Dvorana će biti površine 
673 četvornih metara, a u prizemlju će biti smješteni 
hodnik, dvije svlačionice, ured učitelja sa zasebnim 
sanitarnim čvorovima, sanitarni čvorovi za osobe s 
invaliditetom, spremište sportske opreme, prostor 
za rekuperator te spremište za materijal i opremu za 
održavanje. Dvorana će imati i kat – galeriju, što je 
nadstandard. Nastavak je to realizacije projekta Osječ-
ko-baranjske županije, odnosno gradnje novog objekta 
OŠ “Matija Gubec” Magadenovac za osmogodišnju Po-
dručnu školu Marijanci prema zahtjevu škole i Općine 
Marijanci još iz 2009. godine. Gradnja školske zgrade i 
igrališta završena je 2013. godine kao 1. faza projekta 
u vrijednosti 5.201.512 kuna za izgradnju i opremanje 
zgrade škole. 

Za 2. fazu, nastavno-sport-
sku dvoranu, novelirana je 
projektna dokumentacija 
i u svibnju 2019. ishođena 
građevinska dozvola.

Buduća nastavno-sport-
ska dvorana u Marijanci-
ma, sa školom i igralištem 
tvorit će školsko rekrea-
tivni kompleks kakav Op-
ćina Marijanci već dugo 
planira i priželjkuje.

Osječko-baranjski zamjenik župana Goran 

Ivanović na potpisivanju ugovora s izvođačem

Nova dvorana gradi se uz Područnu školu

Radovi na izgradnji  
dvorane u Marijancima
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ZAVRŠENO RECIKLAŽNO DVORIŠTE U KUNIŠINCIMA

Sve spremno za prve  
korisnike u srpnju

Godinu dana nakon što je načelnik Općine Marijanci 
Darko Dorkić  zajedno s ministrom zaštite okoliša i 
energetike Tomislavom Ćorićem te direktorom Fonda 
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravkom 
Ponošem sklopio Ugovor o sufinanciranju projekta iz-
gradnje i opremanja reciklažnog dvorišta, stanovnici 
Kunišinaca svakodnevno svjedoče kako se isti projekt 
u njihovom mjestu uspješno privodi kraju.

Na reciklažnom dvorištu u Kunišincima građevinski 
radovi su završeni kao i opremanje dvorišta i ovih se 
dana očekuje priključak objekta na električnu mrežu. 
Poslije ove etape poslova uslijedit će prijava za teh-
nički pregled objekta te dobiva-
nje uporabne dozvole. Ishođenjem 
istog dokumenta Općini preostaje 
još odraditi informativno-obrazov-
ne aktivnosti prema stanovništvu 
kao i pripremne radnje i ugovaranja 
sa koncesionarom oko preuzimanja 
otpada. Ukupna vrijednost projek-
ta iznosi 3.023.622,25 kuna, od čega 
Europska unija financira 2.274.842,03 
kuna, a službeni početak rada reci-
klažnog dvorišta očekuje se tijekom 
srpnja 2020.godine. 

Na izgradnju vlastitog reciklažnog 
dvorišta u Kunišincima, Općina Ma-

rijanci odlučila se iz razloga što su njezini stanovnici 
primorani otpad odvoziti na reciklažno dvorište u Be-
lišće s kojim Općina ima sklopljen sporazum o korište-
nju dvorišta. Izgradnjom vlastitog dvorišta, stanovnici 
marijanačke Općine više neće morati daleko voziti svoj 
otpad na odlaganje, a istovremeno će već ovoga lje-
ta općina dobiti adekvatnu lokaciju i objekt kojim se 
doprinosi povećanju stope odvojeno prikupljenog ko-
munalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se 
odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, ot-
padnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te kru-
pnog (glomaznog) komunalnog otpada, kao i posebnih 
kategorija otpada.

Reciklažno dvorište u Kunišincima

Prve korisnike očekuje se već u srpnju
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GRAD BELIŠĆE I OPĆINA MARIJANCI UDRUŽENO

Provode projekt  Jasno i čisto 
za podizanje ekološke svijesti

Projekt Jasno i čisto provode Grad Belišće i Općina Ma-
rijanci u sklopu Programa izobrazno-informativnih ak-
tivnosti o održivom gospodarenju otpadom, čija je svr-
ha pridonijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog 
komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji 
se odlaže na odlagališta. Sadržaj ove rubrike financi-
ran je kroz projekt Jasno i čisto koji je sufinancirala 
Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni 
program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. 

U sklopu istog projekta održano je niz aktivnosti u Gra-
du Belišću i Općini Marijanci od kojih izdvajamo u Ma-
rijancima održano školsko natjecanje gdje su učenici 
petog, šestog i sedmog razreda Osnovne škole Mari-
janci, njih ukupno 38, kroz pet disciplina na praktičan 
način učili o kako učinkovito gospodariti otpadom. 
Sportsko igralište poslužilo je kao poligon za malo dru-
gačije discipline, gdje glavni rekviziti nisu bile lopte, 
nego – otpad. Natjecala se tako mješovita ekipa petog 
i sedmog B, protiv učenika iz šestog B u prikupljanju 
plastičnih boca, brižno razbacanih po školskom krugu, 
zatim razvrstavanju plastičnog, staklenog i papirnatog 
otpada, te njegovom što bržem odlaganju u spremnike 
zelene, žute i smeđe boje. U trećoj disciplini natjecali 

su se u crtanju različitih vrsti kompostera, a za potre-
be četvrte discipline trebalo je napraviti predmet od 
otpadnog materijala. O pobjedniku je na kraju odlučio 
kviz znanja, u kojem su učenici morali pokazati znanje 
o učinkovitom gospodarenju otpadom odgovarajući na 
ukupno 24 pitanja vezana uz gospodarenje otpadom. 

Da se kompostiranjem može smanjiti količina komu-
nalnog otpada za do 30 posto i tako obogatiti tlo i 
prehraniti biljke, naučili su, između ostaloga, učenici 
Područne škole Marijanci i na radionici provedenoj u 
sklopu projekta Jasno i čisto. Za 44 učenika od prvog 
do četvrtog razreda podijeljenih u dvije grupe preda-

vačice su u školskom dvorištu pripremile interaktivnu 
i zanimljivu radionicu kojom su, kroz razne igre, poka-
zale kako i što kompostirati, a što ne, te zainteresirale 
ove mališane za kompostiranje. Uz pomoć didaktičkih 
igračaka nabavljenih kroz projekt, a koje će ostati školi 
u trajnom vlasništvu, naučili su i kako pravilno razvr-
stavati otpad. 

Također, proteklog je mjeseca u Marijancima održana 
i javna tribina o održivom gospodarenju otpadom na 
kojoj su polaznici dobili dodatne informacije o ne-
ophodnom korištenju reciklažnih dvorišta kako bi se 
izbjegle kazne koje podržavaju čak i građani. Istom je 
prigodom profesorica Tihana Škugor mještane upozo-
rila i na sve obveze koje Hrvatska ima prema Europskoj 
uniji, a koje treba ostvariti do 2025., odnosno 2030. go-
dine. Načelnik Općine Darko Dorkić je pak sumještani-
ma najavio otvorenje reciklažnog dvorišta u Kunišinci-
ma početkom srpnja ove godine. 

Javna tribina o gospodarenju otpadom u Marijancima

Sudionici školskog natjecanja u okviru projekta Jasno i čisto

Na radionici o kompostiranju
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NASTAVLJA SE IZGRADNJA KANALIZACIJE

Do kraja godine u funkciji 
kanalizacijska mreža

U Općini Marijanci se s velikom pozornošću prati tijek 
realizacije projekta FASEP na području Grada Belišća, s 
obzirom da je na isti tijesno vezano i stavljanje u funk-
ciju već izgrađene kanalizacijske mreže naselja Mari-
janci i Kunišinci. Projekt FASEP podijeljen u više grupa 
radova, a za Općinu Marijanci posebno je bitna IV gru-
pa radova koja se odnosi na spojni tlačni cjevovod Gat 
– Belišće sa crpnim stanicama. 

Za ovu grupu radova je ugovor potpisan 11.rujna 2019.
godine sa Zajednicom ponuditelja Odvodnja d.d.Dar-
da  i Osijek – Koteks, ukupne vrijednosti 6.576.967,84 
kuna. Do sada izvedeno 3,5 kilometara od ukupno 4,5 
kilometra i preostaje izgradnja još 1 kilometra spojnog 
cjevovoda kao i izgradnja crpne stanice. Planirani za-
vršetak radova je do 1.rujna 2020.godine nakon čega 
bi se ishodila Uporabna dozvola i spojni cjevovod na 
koji se nadovezuju i naselja Marijanci i Kunišinci bi se 
pustio u rad, najavio je direktor tvrtke Hidrobel d.o.o. 
za vodne usluge Belišće, Andrej Bičak izražavajući nadu 
da zbog novonastalih okolnosti ovi planovi neće biti 
dovedeni u pitanje.

Govoreći o nastavku izgradnje projekta kanalizacijske 
mreže na području Općine Marijanci u naselju Črn-
kovci, direktor Bičak potvrdio je da je 20.siječnja ove 
godine službeno potpisan Ugovor između Agencije za 
plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i 
Hidrobela d.o.o. o dobivanju potpore za projekt „Sani-
tarno-fekalna kanalizacija naselja Črnkovci „ kroz mje-
ru M07,podmjera 7.2 „ Ulaganje u u izradu, poboljšanje 
ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući 
ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energi-
je“ – provedba tipa operacije 7.2.1.“ Ulaganja u građenje 
javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćava-
nje otpadnih voda“ iz Programa ruralnog razvoja RH za 
razdoblje 2014 -2020 . 

„Ukupna vrijednost projekta iznosi 7.000.000,00 kuna 
i za njega je 24.ožujka ove godine pokrenut postupak 
javne nabave. Nakon odabira izvođača preostaje kre-
nuti u posao, a planirani rok završetka radova je 12 
mjeseci od potpisivanja Ugovora, dakle u proljeće idu-
će godine“, najavljuje Andrej Bičak.  

Izgradnja spojnog tlačnog cjevovoda Gat – Belišće sa crpnim stanicama
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U PODUZETNIČKOJ ZONI ČRNKOVCI

Uskoro Sunčana elektrana  
od 4,5 megavata

Općina Marijanci s Hrvatskom elektroprivredom d.d. 
Zagreb uskoro ulazi u Projekt Sunčane elektrane Črn-
kovci.  Za isti projekt stvoreni su potrebni preduvjeti 
nakon što je Općinsko vijeće Marijanci na svojoj po-
sljednjoj sjednici donijelo Odluku o davanju suglasno-
sti za sklapanje Sporazuma o suradnji na razvoju pro-
jekta Sunčana elektrana Črnkovci s HEP-om koji će u 
cijelosti financirati ovu investiciju. 

Kako je istom prigodom pojasnio načelnik Općine Ma-
rijanci Darko Dorkić, nakon potpisivanja Sporazuma, 
Općina Marijanci krenut će u izradu potrebne tehnič-
ko-projektne dokumentacije te ishođenje građevinske 
dozvole koje će ustupiti HEP-u uz podmirenje svih troš-
kova nastalih ishođenjem ovih dokumenata. Ovim pro-
jektom i Općina Marijanci aktivno se priključuje grupi 
malobrojnih jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj 
koji će kroz konkretne projekte biti dionici investicijske 
politike Hrvatske elektroprivrede u obnovljive izvore, a 
čiji su partneri gradovi i općine.

Sunčana elektrana priključne snage od 4,5 megavata 
planira se sagraditi na površini od 12 hektara u Podu-
zetničkoj zoni Črnkovci s obzirom da ta lokacija u pot-

punosti odgovara zahtjevima HEP-a kao investitora. Za 
korištenje istog prostora, Općina Marijanci trebala bi 
godišnje uprihoditi i do čak 400.000 kuna tijekom ope-
rativnog razdoblja elektrane kroz komunalnu naknadu, 
najam ili prodaju zemljišta, te kroz naknadu za svaki 
proizvedeni kilovat sat energije u sunčanoj elektrani. 

„Oko ovog projekta se počelo razgovarati prije godinu 
i po dana kada je HEP u Osječko-baranjskoj županiji 
prezentirala svoj plan da želi ući u projekte Sunčanih 
elektrana i na području Slavonije i Osječko-baranjske 
županije. Kako na našem području postoje čak dvije lo-
kacije koje udovoljavaju traženim uvjetima HEP-a, iste 
sam prijavio HEP-u koji su se očitovali da im je predlo-
žena lokacija u dijelu Poduzetničke zone Črnkovci naj-
pogodnija,“ pojasnio je načelnik Dorkić. 

Glede uključenja u ovaj ekološki projekt, HEP-u je s 
cijelog područja Republike Hrvatske dostavljeno čak 
48 pisama namjere zainteresiranih gradova i općina, s 
obzirom da iste koriste obnovljivi izvor energije, bez 
emisija stakleničkih plinova, što se uklapa u globalna 
nastojanja za ublažavanje klimatskih promjena.

U Črnkovcima će se uskoro raditi sunčana elektrana
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UGOVORE ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE S OPĆINOM POTPISALO  
23 MLADE OBITELJI 

Mladima dosad isplaćeno 
gotovo 290.000 kuna!
Mjera stambenog zbrinjavanja mladih obitelji koju je 
Općina Marijanci pokrenula prošle godine, već se u 
svom samom početku pokazala iznimno opravdanom, 
a postignuti rezultati i dosadašnja potpisivanja ugo-
vora mladih obitelji u tri kruga s Općinom Marijanci, 
samo su potvrdili koliko je ona bila i poticajna za zadr-
žavanje postojećeg i povratak iseljenog, posebno mla-
đeg stanovništva na području Općine, što je i bio njen 
primarni cilj. 

Mlade obitelji su složne u svojoj ocjeni da je ista Mjera 
velika pomoć u rješavanju stambenog pitanja mladih 
s obzirom da u okviru nje mogu ishoditi i do 30.000,00 
kuna potpore za svoje obitelji. Od početka prošle go-
dine do danas, na ovaj se poziv odazvalo čak 23 mlade 
obitelji koje su s Općinom Marijanci sklopile ugovore 
u ukupnoj vrijednosti od 692.100,00 kuna, a na osnovu 
priloženih računa o troškovima ulaganja u nekretninu 
dosada im je isplaćeno gotovo 290.000,00 kuna.

Pravo na korištenje ove Mjere u prvom krugu ostvarilo 
je 5 korisnika s područja Općine Marijanci iz Kunišina-
ca, Marijanaca i Črnkovaca koji su u srpnju prošle godi-
ne s Općinom Marijanci sklopili ugovore o dodjeli bes-
povratne pomoći u ukupnoj vrijednosti od 140.000,00 
kuna, a isplaćeno im je 80.870,00 kuna o čemu smo 
izvijestili u prošlom Biltenu. Koncem prošle godine, 
ugovore je potpisala druga grupa od 10 korisnika s ko-
jima je Općina ugovorila iznos od 350.000,00 kuna, a 
na osnovu priloženih opravdanih troškova isplaćeno 
im je 113.751,00 kunu. Početkom ove godine korištenje 
iste Mjere odobreno je za još 8 mladih obitelji koji su 
potpisali ugovore u ukupnoj vrijednosti od 202.100,00 
kuna, a isplaćeno im je 88.137,00 kuna.

Na poziciji sufinanciranja stambenog zbrinjavanja mla-
dih obitelji, Općina Marijanci i u ovoj je godini predvi-
djela iznos od 200.000,00 kuna. No, osim pomaganja 
mladima jednako veseli i činjenica da će samo ove 
mlade obitelji u svoje stambeno zbrinjavanje na po-
dručju Općine uložiti više od 6,9 milijuna kuna što do-
datno osnažuje ukupni investicijski ciklus na području 
Općine Marijanci, a i cijele Republike Hrvatske. 

U drugom krugu ugovore su potpisali Velimir Jelić iz 
Marijanaca, Dino Popović iz Marijanaca, Dejan Aničić 
iz Bočkinaca, Branimir Strišković iz Črnkovaca, Nikolina 
Tušek iz Črnkovaca, Tomislav Knežević iz Marijanaca, 
Adnan Amidžić iz Črnkovaca, Krešimir Palčok iz Kuniši-
naca, Branka Matković iz Marijanaca i Martin Majdenić 
iz Črnkovaca.

U drugom krugu ugovore je potpisalo 10 obitelji

Potpisnici trećeg kruga su Mihaela Kupanovac iz Črnko-
vaca, Marina Varžić iz Črnkovaca, Željko Arc iz Marijana-
ca, Slaven Begović iz Črnkovaca, Mihael Kupanovac iz 
Črnkovaca, Ivica Miketek iz Čamagajevaca, Mihael Po-
pović iz Marijanaca te Matej Sklepić iz Črnkovaca. 

Potpisivanje III kruga ugovora za  
stambeno zbrinjavanje mladih obitelji
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IZNOS OSIGURAN, EPIDEMIJA PRIVREMENO ZAUSTAVILA

Do daljnjeg odgođena isplata 
Uskrsnica umirovljenicima
Premda je Općinsko vijeće Marijanci na svojoj posljed-
njoj sjednici donijelo Odluku o isplati prigodnog dara 
- uskrsnice umirovljenicima i korisnicima socijalne 
pomoći s područja Općine, zbog novonastale situacije 
vezanu uz pandemiju corona virusom i propisane mje-
re zabrane kretanja i izbjegavanja socijalnih kontaka-
ta, čelništvo Općine Marijanci donijelo je odluku da se 
isplata Uskrsnica - odgađa do daljnjeg! 

Nakon što se za to stvore potrebni preduvjeti, Uskrsni-
ca u visini od 250 kuna bit će isplaćena svim umirov-
ljenicima s područja Općine s mirovinama manjim od 
1.000 kuna. Iznos od 200 kuna dobit će umirovljenici s 

mirovinama koje iznose od 1.000 do 1.500 kuna, a uskr-
snicu od 150 kuna umirovljenici s mirovinama od 1.500 
do 2.000 kuna. Uskrsni dar u visini od 100 kuna primit 
će umirovljenici s mirovinama od 2.000 do 2.500 kuna, 
dok će korisnici zajamčene minimalne naknade Centra 
za socijalnu skrb dobiti uskrsnicu od 250 kuna.

Valja podsjetiti da je prigodne darove u obliku Uskr-
snice i Božićnice tijekom prošle godine dobilo 250 
umirovljenika s područja Općine Marijanci. Za ovu na-
mjenu u prošlogodišnjem je proračunu bilo potrošeno 
99.350,00 kuna od ukupno predviđenih 100.000 kuna 
koliko je rezervirano i za ovu godinu. 

U OPĆINI MARIJANCI U 2019.GODINI ROĐENO 26 MALIŠANA

Općina isplatila 138.000 kuna 
naknade za novorođenčad
Kako je i Općina Marijanci poput ostalih dijelova Re-
publike Hrvatske nemalo pogođena demografskim 
problemima, općinski čelnici iz godine u godinu uvode 
nove mjere ne bili zadržali mlade ljude na svom po-
dručju i osigurali im uvjete za proširenje obitelji. S tom 
željom i namjerom, od prošle su godine uveli izdašne 
naknade za novorođenčad među kojima naknada za 
prvo i drugo dijete iznosi 3.000,00 kuna, za treće dijete 
iznosi 15.000,00 kuna, a za četvrto i svako sljedeće di-
jete 30.000,00 kuna. 

U svom su proračunu stoga, u prošloj godini su osi-
gurali iznos od 150.000,00 kuna, od čega su realizirali 
138.000, 00, s obzirom da je tijekom 2019.godine na po-
dručju Općine Marijanci rođeno ukupno 26 djece. Od 

istog broja, 5 je novorođenih beba bilo u Marijancima, 
9 u Črnkovcima, 3 u Kunišincima, 5 u Bočkincima i 4 u 
Čamagajevcima. Od iste brojke, 21 beba bila je prvoro-
đeno ili drugorođeno dijete u obitelji, dok je 5 obitelji 
poželjelo dobrodošlicu svom trećem djetetu u obite-
lji. Treće dijete dobile su tako tri obitelji iz Črnkovaca 
i dvije obitelji iz Bočkinaca, a rođenje četvrtog djeteta 
nije bilo zabilježeno na području Općine u prošloj go-
dini.

Općina Marijanci isti je iznos za naknade za novoro-
đenčad od ukupno 150.000,00 kuna predvidjela i za 
ovu godinu sa željom da ova stavka u proračunu zbog 
većeg broja novorođene djece bude svake godine - 
probijena. 
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ZNAČAJNA ULAGANJA U PJEŠAČKE STAZE

Za bolju povezanost Črnkovaca i Bočkinaca
Prošle godine u rekonstrukciju pješačkih staza na po-
dručju Općine Marijanci uloženo je ukupno 896.860,27 
kuna. Napravljena je kompletna rekonstrukcija pješač-
ke staze u ulici Bana Jelačića u Marijancima, kao i ne-
koliko pristupnih staza pješačkim prijelazima na više 
lokacija na području Općine. 

U prošloj godini započeo je i projekt izgradnje pješačke 
staze i javne rasvjete uz dionicu ceste Črnkovci-Bočkin-
ci koja spaja ova dva naselja, a zahvaljujući povoljnim 
vremenskim uvjetima tijekom zime, nastavio se i u ovoj 
godini. Za ovaj projekt koji je povjeren bizovačkoj tvrtki 
Gebruder d.o.o., u proračunu za ovu godinu osigurana 
su sredstva u iznosu o 1.230.000,00 kuna što bi treba-
lo biti dostatno da se projekt do kraja godine završi u 
cijelosti. 

Isti projekt osmišljen je prvenstveno iz razloga što su 
ova dva naselja usko vezana, a kako mještani iz Bočki-
naca svakodnevno idu u susjedne Črnkovce  u trgovi-

nu i ambulantu, a djeca iz Bočkinaca od 1.do 4.razreda 
idu u Črnkovce u Područnu školu, zaključeno je da je 
pješačka staza s javnom rasvjetom najbolje sigurnosno 
rješenje za sve one pješake i bicikliste, a posebno škol-
sku djecu, koji prometuju ovom dionicom u večernjim 
satima. 

Izgradnja staze i javne rasvjete  
od Črnkovaca do Bočkinaca

POMNO SE KREIRA NOVI IZGLED OPĆINSKOG SREDIŠTA 

Uskoro završetak parkirališta u  
središtu Marijanaca

Građevinska tvrtka Gebruder d.o.o. iz Bizovca kao naj-
povoljniji izvođač izabrana je prošle godine za realiza-
ciju još jednog značajnog projekta u Općini Marijanci 
– izgradnju novog parkirališta u središtu Marijanaca. 

Zbog obima poslova, ali i vrijednosti investicije koja je 
procijenjena na oko 1,2 milijuna kuna, radovi se od-

vijaju u dvije faze tijekom dvije godine. Prošle godine 
na ovom su projektu izvedeni radovi u vrijednosti od 
297.243,78,00 kuna, a početkom ove godine radovi su 
nastavljeni i u planu je do kraja godine završiti kom-
pletnu investiciju za što su u proračunu predviđena 
sredstva u iznosu 955.000,00 kuna. 

Projektom je predviđeno da Marijanci u središtu mje-
sta dobiju moderni parking prostor s ulazima iz dvije 
ulice koji ovom mjestu istinski nedostaje. Na parkingu 
će na raspolaganju biti 40 parking mjesta za automo-
bile i dva za autobuse kojima će se udovoljiti svim po-
trebama vozača koji u centar Marijanaca dolaze u usta-
nove javne namjene, ali i za vrijeme održavanja većih 
manifestacija u mjestu tijekom cijele godine. Dosada 
su se naime, vozila nekontrolirano parkirala u pješač-
koj zoni i na zelenim površinama, oko crkve i u samom 
centru mjesta Marijanci što po završetku ovog projekta 
više neće biti dozvoljeno. 

Marijanci uskoro dobivaju parkiralište u središtu mjesta
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IZMEĐU DVA BILTENA: DVA PUTA ZASJEDALO OPĆINSKO VIJEĆE MARIJANCI

Usvojili najvažnije financijsko-planske 
dokumente

Najvažniji financijsko-planski dokumenti: III. Izmjena i 
dopuna Proračuna Općine za 2019.godinu te Proračun 
Općine za 2020.godinu i projekcije Proračuna za 2021. i 
2022.godinu bile su glavne teme posljednje prošlogo-
dišnje 22. po redu sjednice Općinskog vijeća Marijanci. 

Proračun Općine je za 2019.godinu na prihodovnoj i 
rashodovnoj strani u odnosu na planove smanjen za 
17.172.875 kuna, a većina tih sredstava se odnosi na 
nekoliko prihoda i rashoda vezanih uz velike projekte 
od kojih se nije odustalo, nego se nastavljaju u idućoj 
godini te su iste stavke „preseljene“ u plan proraču-
na za iduću godinu. Većinom glasova vijećnici Općine 
Marijanci prihvatili su i Plan Proračuna za 2020.godinu 
„težak“ 25.704.500 kuna s projekcijama za dvije godi-
ne unaprijed. Nova stavka na rashodovnoj strani koju 
je na prijedlog Udruge mještana Črnkovci Općina Ma-
rijanci u potpunosti prihvatila, jest planiranje projek-
ta novog Dječjeg vrtića Črnkovci, te se s iznosom od 
150.000 kuna kreće u izradu projektne dokumentacije.

Istom prigodom vijećnici su razmotrili i usvojili Analizu 
stanja sustava civilne zaštite na području Općine Ma-
rijanci za 2019.godinu, Godišnji plan davanja koncesija 
Općine za 2020.godinu, te donijeli Odluke o raspore-
đivanju sredstava za redovito financiranje političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ma-
rijanci u idućoj godini, kao i II. izmjenama i dopunama 
Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i 
zamjenika načelnika iz radnog odnosa u kojem je defi-
nirano povećanje osnovice na plaću za 8,3 posto što je 
identično povećanju osnovice za sve djelatnike Općine 
koje je svojom Odlukom donio načelnik Općine. Nakon 
sjednice Općinskog vijeća, u prostorima Društvenog 
doma održan je prigodni božićni domjenak. 

U kontroliranim uvjetima zbog pandemije corona vi-
rusa, održana  je proteklog mjeseca 23.  sjednica  Op-
ćinskog vijeća Općine Marijanci na kojoj je imenovan 
novi Odbor za predškolski odgoj, školstvo, zdravstvo i 
socijalnu skrb, a načelnik Dorkić nazočne je upoznao 
s potankostima godišnjeg obračuna Proračuna Općine 
Marijanci za 2019.godinu čije je ostvarenje na priho-
dovnoj strani bilo 90, a na rashodovnoj strani 76 posto 
od plana. Podnoseći polugodišnje izvješće o svom radu 
načelnik je naglasak stavio na niz aktivnosti usmjere-
nih ka nesmetanom funkcioniranju Općine,a riješeno 
je i pitanje koncesije za odvoz komunalnog otpada i 
intenzivno se radilo i na pripremama novih projeka-
ta. Kao i prigodom ostalih Odluka, vijećnici su donijeli 
jednoglasnu Odluku o davanju suglasnosti na sklapa-
nje Sporazuma o suradnji na razvoju projekta Sunčana 
elektrana Črnkovci koja bi ovom kraju trebala osigurati 
dodatni financijski priljev sredstava u proračun, Odlu-
ku o osnivanju Poduzetničke zone Črnkovci te usvojili 
godišnji Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Opći-
ne Marijanci za 2020. godinu. 

Usvojili su i prvi rebalans Proračuna za 2020. godinu 
koji se odradio isključivo s ciljem nastavka i uspješ-
nog završetka započetih velikih projekata na području 
Općine, odnosno „prebijanja“ planiranih sredstava iz 
Fondova EU i njihova smanjivanja s jedne, te s zadu-
živanja Općine Marijanci za 5,4 milijuna kuna s druge 
strane u koji se ulazi zbog dva projekta koji su u fazi 
izgradnje: Vatrogasnog i Društvenog doma u Črnkovci-
ma vrijednog preko 9 milijuna kuna za koji se očeku-
je 7,4 milijuna kuna od Fondova EU, te rekonstrukciju 
i prenamjenu objekta bivše škole u Dječji vrtić za koji 
treba stići preko 5 milijuna kuna bespovratnih sredsta-
va iz Fondova EU. Općinsko vijeće donijelo je i Odluku 
o isplati prigodnog dara – uskrsnice umirovljenicima i 
korisnicima socijalne pomoći s područja Općine.

22. sjednica Općinskog vijeća Marijanci

23. sjednica Općinskog Vijeća
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IZMEĐU DVA BILTENA

„Advent u 
Marijancima“ 
oduševio velike i male

KUD „Slavonska vila“ Marijanci-Kunišinci, organizirao 
je u petak 20. prosinca manifestaciju pod nazivom „Ad-
vent u Marijancima“ koja se ove godine održala po tre-
ći put u povodu predstojećih božićnih i novogodišnjih 
blagdana. Društveni dom i ove je godine bio pretijesan 
da bi primio sve one koji su htjeli uživati u programu 
pod nazivom „Božićni koncert“ na kojem su nastupili 

članovi KUD-a „Slavonska vila“ Marijanci – Kunišinci, 
polaznici Dječjeg vrtića Pinokio Marijanci, te učenici 
Osnovne škole „Matija Gubec“ Magadenovac, Područ-
ne škole Marijanci. Pjesme, plesovi i igrokazi samo su 
dio prikazanog programa i božićnog ugođaja u kojem 
su istinski uživali roditelji, djedovi i bake, ali i brojni 
mještani Marijanaca, a upriličen je i dolazak Djeda Bo-
žićnjaka koji je darivao djecu. 

Program se nakon toga „preselio“ na Trg Svetog Petra 
i Pavla na kojem je za brojne posjetitelje na štando-
vima bila pripremljena bogata gastronomska ponuda 
domaćih jela, pića i kolača uz kuhano vino i čaj, a sve 
to bilo je popraćeno glazbenom pratnjom tamburaša 
Tamburaškog sastava „Zlatne godine“, te izložbom ru-
kotvorina i proizvoda OPG-ova s područja Općine Ma-
rijanci.

Badnjak u 
Črnkovcima kojeg 
uljepšavaju ribiči!
Prekrasna i rijetko viđena blagdanska priča na Bad-
njak posljednjih nekoliko godina brižljivo se ispreda u 
Črnkovcima, a za nju su najzaslužniji črnkovački ribiči. 
Ovdje, naime, na Badnje jutro ribiči iz Športskog ribo-
lovnog društva “Smuđ” Črnkovci u kotlićima kuhaju fiš 
za sva staračka i samačka domaćinstva u Črnkovcima i 

U središtu Marijanaca bilo je veselo i posjećeno

Nastupi u sklopu programa Advent u Marijancima

Polaznici Dječjeg vrtića dobili su prigodne darove
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nose ga svojim sumještanima uz čestitke na kućni prag 
kako se nitko tog dana ne bi osjećao – usamljen i na-
pušten! 

Prema priči predsjednika ŠRD-a Smuđ Črnkovci Petra 
Majdenića, sve je počelo sasvim slučajno prije četiri 
godine kada je, čelnom čovjeku črnkovačkih ribiča si-
nula ideja da bi i u njegovom mjestu za predstojeće 
blagdane ribiči mogli udružiti snage i kuhanjem i dije-
ljenjem fiša uljepšati blagdane svojim sumještanima. 

Ribiči se prisjećaju da prva godina ovog projekta nije 
išla glatko, ali ih je ohrabrila činjenica da im se odmah 
u začetku ove ideje pridružio iznenađujuće veliki broj 
mladih Črnkovčana koji su „gro“ dužnosti preuzeli na 
sebe. „Kad smo te prve godine krenuli s kuhanjem fiša, 
imali smo oko 80 osoba na popisu, no neočekivano se 
istom prigodom skupilo i nešto novca, pa je kupljeno 
i šest paketića za djecu u čije se kuće dolazilo“, sa sje-
tom se prisjeća Majdenić. 

Sudionici Badnjaka u Črnkovcima 2019.

Druge godine već je bila druga priča. Bilo je više vre-
mena i mogućnosti za bolju pripremu, pa je na Badnje 
jutro u Črnkovcima osvanulo čak deset kotlića, iz kojih 
se seoskim ulicama neodoljivo širio miris najomiljeni-
jeg slavonskog ribljeg specijaliteta. Te godine skuhano 
je 30 posto više porcija, pa se Črnkovčanima podijelilo 
120 porcija i 18 paketa za djecu. Treća godina bila je još 
plodnija, pa se tako na Badnjak u 12 kotlića skuhalo 
140 porcija fiša i nabavilo 18 paketića za djecu. 

I na prologodišnje Badnje jutro črnkovački entuzijasti 
ponovo su radošću s 12 kotlića krenuli nastaviti lijepo 
tradiciju u kojoj su podjednako uživali i oni koji su pri-
premali fiš i darivali mališane, ali i oni koji su poklo-
ne primali. Ove godine u njihovoj su im misiji zdušno 
pomagali i mnogi dobri ljudi te donatori poput tvrtki 
Pavošević M&M, M-Elektronika, Stro-Bel Belišće, cafe-
bar Calipso Črnkovci, MOJ DOM Majdenić, pizzeria Lodi 
Črnkovci, kao i Općina Marijanci, koja je prepoznala 
njihov trud i uključila se u akciju svakovrsno im po-
mažući. 

Maškare u 
Črnkovcima
Iako desetkovani dječjim virozama, polaznici Dječjeg 
vrtića Pinokio Črnkovci skupine Pčelice prikladno su 
obilježili vrijeme maškara i svoje selo razveselili selo 
bučnom “svirkom”! Kao nagradu za uloženi trud i ra-
dost koju su donijeli svojim sumještanima, mali kuhari, 
snjegovići, doktorice, bubamare, princeze i vile te razni 
superjunaci, „zaradili“ su bombone i posladili se kro-
fnama, kao što je i nekada davno bilo običaj u selu… Maškare u Črnkovcima



BILTEN ǀ Općina Marijanci

OPĆINA MARIJANCI DOBILA PRVI PROMOTIVNI VIDEO MATERIJAL

Svakodnevica općine kroz pokretne slike

Gosti i vijećnici na prošlogodišnjoj svečanoj sjednici 
Općinskog vijeća Marijanci održanoj u povodu Dana 
Općine 8.rujna, bili su ugodno iznenađeni novinom u 
načinu prezentacije vizura, potencijala, projekata i do-
gađanja u posljednjih dana na području Općine – vi-
deo uradkom o Općini Marijanci koji je posebno za ovu 
prigodu pripremila tvrtka ART – Promo iz Križa.

Zaposlenici ove obiteljske marketinške tvrtke mjese-
cima su redovito dolazili na područje marijanačke op-
ćine i brižljivo bilježili sva kulturno-sportska i gastro-
nomska događanja, ali i brojne druge prepoznatljivosti 
i svakodnevicu ovog kraja koje su utkali u prvi promo-
tivni video-materijal Općine Marijanci.

„Svaka sredina je specifična priča za sebe, pa tako i 
Općina Marijanci. Stoga kako bismo napravili što bolju 
i zanimljiviju priču, nastojimo se prvo dobro upozna-
ti s njom, doći nekoliko puta ovamo informativno i iz 

perspektive različitih dobnih skupi-
na turista, pokušavamo spoznati što 
je to što bi njih privuklo u ovaj kraj, 
gdje bi se zadržali i u čemu bi po-
sebno uživali“, priča vlasnik tvrtke 
Dario Babić, koji je zajedno sa svo-
jim sinovima i suradnicima petna-
estak puta s dronovima, kamerama 
i drugom opremom i aparaturom 
bilježio ljude i događaje sa zemlje, 
ali i iz zraka. Operateri na dronu su 
Dariovi sinovi Alan i Rene Babić, na 
kamerama sa zemlje su Alan i Dario 
Babić, video montažu obavlja samo 

Dario, a audio montažu Alan. Napominju da prije do-
lazaka prethodno naprave koncept i plan, no priznaju 
da oni nisu fiksni i da se prilagođavaju ljudima, do-
gađanjima i atmosferi na određenim prigodama koji 
svakom video klipiću daju posebnu čar kao što je to 
bilo na Paprikašijadi u Čamagajevcima, Čobanijadi u 
Črnkovcima, Dječjem Vatrogasnom kupu, Fišijadi...

Ovakav način prezentacije određenog područja izni-
mno je popularan diljem Hrvatske pa je tako tvrtka ART 
– Promo u zadnjih 7 do 8 godina napravila oko 270 slič-
nih video-uradaka gradova, općina i destinacija od To-
varnika i Nijemaca do Buja i Buzeta u Istri. Za potpuniji 
dojam o tome kako izgleda ovakva vrsta promocije Opći-
ne Marijanci, njezinih naselja i događaja, na raspolaga-
nju je link na YouTube video kanalu OPĆINA MARIJANCI   
https://www.youtube.com/channel/UCc65prlJSnL-
5dEEvx9ETTmA 

Art-promo bilježi kadrove Općine iz zraka

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE MARIJANCI
Molimo mještane da i nadalje prate obavijesti medija te da se pridržavaju svih odluka i mjera koje donosi na-
cionalni Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske. Za propusnice i kontrolu provedbe mjera na području Općine 
Marijanci nadležan je Stožer civilne zaštite Općine Marijanci. Naše obavijesti pratite na našoj internet stranci 
www.marijanci.hr.

U slučaju bilo kakvih potreba za pomoć vezanih uz koronavirus kao i propusnice kontaktirajte nas na: e-mail: 
info@marijanci.hr ili koronavirus.marijanci@gmail.com tel.: 031/643-150 Ivan Pandurić – pročelnik JUO (zamjenik 
načelnika stožera CZ Općine Marijanci) mob: 091/265-6050 Goran Krleža-zapovjednik DVD-a Marijanci (član stože-
ra CZ Općine Marijanci zadužen za izdavanje propusnica i kontrolu provedbe mjera na terenu). 

   NAČELNIK STOŽERA CIVILNE  NAČELNIK OPĆINE MARIJANCI
   ZAŠTITE OPĆINE MARIJANCI       
   Tomislav Jelić    Darko Dorkić
   091/1801-462    091/727-9899
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IMPRESUM
Nakladnik:  Općina Marijanci
Glavna  
urednica:  Lidija Aničić

ZBOG EPIDEMIJE KORONAVIRUSA OPUSTJELI NOGOMETNI TERENI

Prekinut uspješan start općinskih klubova 
Uspješan start sva tri nogometna kluba Općine Marijanci u proljetnom dijelu sezone I ŽNL Osječko baranjske i II 
ŽNL Valpovo Donji Miholjac prekinula je odluka Stožera civilne zaštite RH zbog epidemije koronavirusa. Sva tri 
kluba u zadnjem odigranom kolu prije prekida prvenstva u gostima su odnijeli pobjedu. U Popovcu NK Hajduk 
Marijanci pobijedio je NK Hajduk Popovac(1:0), u Zelčinu NK Mladost Črnkovci pobijedio je NK Zelčin (2:1) dok je 
gostujući u Gatu NK Bočkinci pobijedio istoimeni klub rezultatom 3:2. Što će biti s nastavkom sezone još nitko ne 
može sa sigurnošću reći,ali sve je izvjesnije da ova sezona neće imati svoj nastavak. Stoga bi trenutačno stanje 
tablice moglo biti i njezino završno stanje. 

II. ŽNL Valpovo - D. Miholjac, Seniori,  2019./2020.

I.ŽNL Osječko-baranjska, 2019./2020. - Proljeće, Seniori

Uredništvo:  Darko Dorkić, načelnik
  Ivan Pandurić, pročelnik
Naklada:  850 primjeraka
Tisak:   Tiskara Holeš d.o.o.
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Sretan Uskrs i blagoslovljene
Uskršnje blagdane stanovnicima

Općine Marijanci žele
članovi Općinskog vijeća

i načelnik Općine
Darko Dorkić


