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NAČELNIK OPĆINE MARIJANCI DARKO DORKIĆ

Štovani stanovnici Općine Marijanci, 

Na kraju smo još jedne kalendarske godine. Godina 
2020. zasigurno će ostati upamćena kao jedna od go-
dina koja je po mnogo čemu bila drugačija od svojih 
prethodnica, godina koja nam je donijela brojne nove 
izazove kakve sve do nedavno nitko od nas nije mogao 
zamisliti, niti pretpostaviti i godina u kojoj smo zbog 
aktualne situacije s pandemijom koronavirusa svi mo-
rali živjeti, raditi i ponašati se na drugačiji način od 
„normalnog“ na koje smo dotada navikli.

Tom i takvom „novom normalnom“ neminovno se mo-
rala prilagođavati i Općina Marijanci. No, unatoč sve-
mu odlučili smo nastaviti na realizaciji planova koje 
smo si zacrtali, provođenju projekata na putu koji smo 
utabali i ustrajati na daljnjem stvaranju preduvjeta da 
od naše Općine stvorimo ugodno i poželjno mjesto za 
život, mjesto u kojem će se rađati, odrastati i školovati 
naša djeca, svijati gnijezda naše obitelji i imati dosto-
janstvenu starost naši sumještani treće životne dobi. 
Istovremeno smo stalno nastojali i na osiguravanju 
potrebnih mjera da što više spriječimo širenje zaraze 

na našem prostoru,  jer su nam život i zdravlje svakog 
našeg stanovnika od neprocjenjive vrijednosti.  

Još na početku ove godine naglašavali smo kako će za 
Općinu Marijanci ova godina biti u znaku nastavka ve-
likog investicijskog ciklusa koji je započeo u 2019.godi-
ne, pa smo na tom tragu ulagali sve naše snage. Nakon 
što smo ovog ljeta kraju priveli višemilijunski projekt  
rekonstrukcije objekta DVD-a Marijanci zajedno s 
adaptacijom poslovne zgrade čije službeno otvorenje 
čeka neka bolja vremena, svakodnevno smo svjedoci 
kako vidno napreduje i rekonstrukcija Dječjeg vrtića 
u Marijancima koji bi se trebao završiti već do konca 
ove godine, te kako s radovima na rekonstrukciji Va-
trogasnog i Društvenog doma u Črnkovcima ovo naše 
naselje poprima nove i moderne vizure. One će defini-
tivno biti još jasnije i panoramski definiranije kada u 
bližoj budućnosti s realizacijom krene još jedan veliki 
projekt koji je ovo mjesto dugo čekalo: izgradnja no-
vog dječjeg vrtića u Črnkovcima za koji je već izrađeno 
projektno rješenje koje je nedavno pozdravilo i Općin-
sko vijeće u Marijancima. S neskrivenim zadovoljstvom 
pratimo i kako napreduje izgradnja naše nove sportske 
dvorane uz Područnu školu Marijanci koja će zasigurno 
biti ponos cijele Općine.

Načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić
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Osim velikih EU projekata nisu se zaboravili niti oni fi-
nancijski manji projekti, ali za stanovnike iznimno vri-
jedni, u koje je Općina izdvajala značajna sredstva, te 
skrbila za nesmetano funkcioniranje svih segmenata 
života. Sufinancirao se projekt „Zaželi“ za dugotrajno 
nezaposlene žene, kao i javni radovi u Općini, te aktiv-
nosti općinskih udruga. Iz općinskog proračuna osigu-
ravala su se sredstva za božićnice i uskrsnice kao da-
rovi za umirovljenike i socijalno ugrožene stanovnike 
te sredstva za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji 
koje se odluče ostati na području Općine. I u ovoj godi-
ni nastavili smo isplaćivati naknade za novorođenčad, 
stipendirati studente, financirati smještaj srednjoš-
kolcima u učeničkim domovima te sufinancirati cije-
nu prijevoza autobusne karte te prehranu osnovcima. 
Nastavili smo i sa infrastrukturnim projektima kao što 
je uređenje javne rasvjete, održavanje cesta i drugih 
javnih površina, izgradnja kanalizacije, parkirališta i 
pješačkih staza, a ulagali smo i u održavanje i opre-
manje javnih zgrada i pripremu nekih novih, budućih 
projekata. Uz sve to, Institut za javne financije RH ove 
je godine Općini Marijanci dao ocjenu odličan za njezin 
rad koja potvrđuje da općinska uprava iznimno vjero-
dostojno svome stanovništvu pravovremeno i sveobu-
hvatno prikazuje i prezentira ostvarenja proračunskih 
prihoda, kao i trošenje javnih sredstava Općine te pra-
teće financijske dokumente.

Obnovljeni DVD dom čeka službeno otvaranje

Dragi stanovnici Općine Marijanci, 

unatoč našim velikim željama i planovima koje 
smo imali za ovu godinu, zbog novonastale situ-
acije i smanjene prihodovne strane u proračunu 
koja je uzrokovala probleme gotovo svim jedini-
cama lokalne samouprave u Osječko-baranjskoj 
županiji, ali i Republici Hrvatskoj, određeni dio 
planiranih investicija morali smo prolongirati za 
neka druga vremena kako bismo zadržali finan-
cijsku stabilnost. Također, zbog sve većih kaš-
njenja u isplati odobrenih EU sredstava, u ovoj 
godini smo i mi uz ostale općine i gradove bili 
prisiljeni i na kreditna zaduženja do refundacije 
EU novca kako bi se započeti projekti uspjeli na 
vrijeme završiti što nam je u konačnici svima za-
jednički cilj. 

Vjerujemo da se ovom teškom razdoblju primiče 
kraj i da će uz odgovornost i socijalno distancira-
nje svakog pojedinca te poštivanje epidemiološ-
kih mjera kako bismo sačuvali svoje i zdravlje i 
živote svojih najmiliji, zajednički prebroditi vrije-
me koje je pred nama te u zdravlju i miru provesti 
predstojeće blagdane.

S tom nadom i vjerom u bolje sutra svima Vama i 
Vašim obiteljima, od srca želim čestit Božić i sret-
nu Novu godinu!                                                                                                                

Vaš načelnik 
Darko Dorkić
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SVEČANO PROSLAVLJEN DAN OPĆINE MARIJANCI

Općina koja je samo ove 
godine iz Fondova EU povukla 
više od 10 milijuna kuna!

Općina Marijanci i ove je godine na Blagdan Male 
Gospe 8.rujna, proslavila svoj Dan. Tom prigodom je 
izaslanstvo Općine predvođeno načelnikom Darkom 
Dorkićem i predsjednikom Općinskog vijeća Dankom 
Šargačem tradiciconalno položilo vijence i zapalilo svi-
jeće u Kunišincima kod spomenika poginulim branite-
ljima s područja Općine Marijanci.

Nakon toga u Društvenom je domu održana svečana 
sjednica Općinskog vijeća kojoj su nazočili brojni uzva-
nici iz društvenog, gospodarskog, političkog i vjerskog 
života Općine, Valpovštine i donjomiholjačkog kraja te 
Osječko-baranjske županije. Svečana sjednica ujedno 
je bila i prigoda za sumiranje rezultata Općine u pro-
teklih godinu dana, koja je bila i godina izazova, ali i 
godina projekata, a koje je kroz kratki film simbolično 

prezentirao načelnik Dorkić naglasivši kako je samo 
ove godine Općina iz EU fondova povukla više od 10 
milijuna kuna za projekte! 

Osvrnuo se on na projekt rekonstrukcije Dječjeg vrtića 
u Marijancima koji je u punom jeku, radove na rekon-
strukciji Vatrogasnog i dogradnji Društvenog doma u 
Črnkovcima, završetak velikog projekta rekonstrukci-
je – dogradnje i opremanja zgrade DVD-a Marijanci i 
adaptaciju poslovne zgrade u središtu Marijanaca, ali 
i dugo priželjkivani projekt izgradnje buduće nastav-
no sportske dvorane uz novu Područnu školu koja bi 
se trebala završiti iduće godine. Nije zaboravio niti 
projekt Reciklažnog dvorišta u Kunišincima, projekt 
izgradnje kanalizacijske mreže na području Općine te 
druge programe kojima se pomaže mladim obiteljima 
s novorođenom i školskom djecom, njihovom stam-
benom zbrinjavanju, darove umirovljenicima, pomoć 
udrugama, te brojne druge infrastrukturne projekte 
koji imaju za cilj podizanje kvalitete života na području 
marijanačke Općine. 

Unatoč poteškoćama s kojima se zbog epidemije koro-
navirusa susreće sve veći broj jedinica lokalne samou-
prave i koja je imala ogroman utjecaj na funkcioniranje 
domaće i svjetske ekonomije, načelnik Dorkić je izrazio 
optimizam glede nastavka i završetka započetih velikih 
projekata, realizacije novih planova te daljnjeg funkci-
oniranja Općine Marijanci u kojoj je prošla godina biti 
zapamćena kao jedna od najuspješnijih u njezinoj po-
vijesti.

Okupljene su pozdravili i Dan Općine čestitali i izasla-
nik župana Osječko-baranjskog i predsjednik Skupšti-
ne Osječko-baranjske Dragan Vulin i sam ugodno izne-
nađen koliko su u posljednjih nekoliko godina, koliko 
on nije bio tu, Marijanci promijenili svoje vizure za-
hvaljujući novim ulaganjima i projektima. Naglasio je 
i kako je po svom načinu rada i djelovanja Općina Ma-
rijanci svijetli i pozitivan primjer dobre prakse i mno-
gim drugim jedinicama lokalne samouprave na samo 
na području Osječko-baranjske županije nego i cijele 

Načelnik Dorkić govorio je o  
životu Općine u proteklih godinu dana



5

BILTENOpćina Marijanci ǀ

RH. Najavio je da će i vremenu koje dolazi Osječko-ba-
ranjska županija i dalje biti pouzdan partner Općini u 
njezinim projektima. Uz njega, čestitke i pozdrave oku-
pljenima je u ime nazočnih gradonačelnika i načelnika 
uputio najmlađi među njima, načelnik Općine Podrav-
ska Moslavina, Dominik Cerić.   

Polaganje vijenaca u Kunišincima

Svečana sjednica Općinskog vijeća

DODIJELJENA JAVNA PRIZNANJA OPĆINE MARIJANCI

Željku Bočkincu i Jelki Hermanutz 
nagrade za životno djelo
Proslava Dana Općine Marijanci bila je ujed-
no i prigoda za dodjelu javnih priznanja naj-
zaslužnijim pojedincima i udrugama koji su 
ostavili i dalje ostavljaju trag u sredini kojoj 
žive i djeluju. Tako je javno priznanje Nagrada 
za životno djelo dodijeljena Željku Bočkincu 
za dugogodišnji društveni rad i dostignuća u 
razvoju protupožarne zaštite na području Op-
ćine Marijanci i Jelki Hemanutz za dugogodiš-
nji rad i dostignuća u promicanju tradicijske 
kulture te humanitarno djelovanje. 

Nagradu Općine Marijanci dobilo je Športsko 
ribolovno društvo „Smuđ“ Črnkovci za do-
stignuća i doprinos od značaja za društveni 
život te razvoj športskog ribolova na područ-
ju Općine Marijanci, a DVD Kunišinci koje je 
ove godine proslavilo 80 godina rada, za do-
stignuća i doprinos od značaja za društveni 
život te zaštitu života i imovine mještana Op-
ćine Marijanci. Zahvalnica Općine Marijanci 
uručena je Dječjem vrtiću “Pinokio” Donji Mi- Dobitnici javnih priznanja

holjac zbog uspješne suradnje pri organiziranju rada i djelovanju 
dva područna vrtića u Marijancima i Črnkovcima, te Miholjačkom 
poduzetničkom centru d.o.o. - LRA – za uspješnu suradnju u pri-
premi i provedbi EU projekata.
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Počela obnova župne 
crkve u Marijancima
Novo lice koje je počela poprimati župna crkva Svetog 
Petra i Pavla u središtu Marijanaca znak je da su napo-
kon započeli opsežni radovi na obnovi ovog vjerskog 
objekta, a pomoć u financiranju radova župi je pružila i 
Općina Marijanci. Zahvat je počeo obnovom zvonika na 
kojem je radila osječka tvrtka Visio d.o.o. i koji je sta-
jao 378.881 kuna, od čega je Općina podmirila iznos od 
195.000 za dio izvedenih radova. Nakon što je uklonjen 
postojeći dotrajali limeni pokrov lukovice zvonika, te 
drvene potkonstrukcije, popravljeni su oštećeni ili pro-
pali elementi drvene konstrukcije, podaskana je krov-
na konstrukcija lukovice zvonika te je ista prekrivena 
specijalnim cinkotit limom, a restauriran je i ponovo 
postavljen postojeći križ na vrhu zvonika.

Crkva Marijanci

ANKETA: STANOVNICI OPĆINE 
MARIJANCI O ŽIVOTU U SVOJOJ OPĆINI:

Šimo Pandurić (73), Kunišinci

„Ne mogu se požaliti na uvjete života 
u Općini Marijanci, jer imamo mnogo 
toga, stalno se nešto radi i nemam 
primjedbi. Ono što mi jedino smeta 
jest aktualna situacija s pandemijom 
COVID-a 19 koja nam je poremetila nor-
malan život i onemogućila brojne aktivnosti u kojima 
smo uživali, poput rada i nastupa u KUD-ovima, koje 
nam istinski nedostaje!“

Alen Evetić (28), Marijanci

„Kako imam obitelj, na svom sam 
se osobnom primjeru osvjedočio 

koliko općinska uprava brine za 
mlade obitelji, djecu, novorođene, 

školarce i druge skupine svojih stanov-
nika, što je stvarno pohvalno. Premda smo ruralna sre-
dina, smatram da ovdje ima perspektive za život i zato 
sa svojom obitelji ostajem ovdje živjeti!“

Antonela Bošnjak(28), Marijanci

„U usporedbi s drugim sredinama i s 
vremenom kada smo mi bili djeca, u 
Općini Marijanci ima daleko više uvje-
ta za ugodan i lijep život, posebno djeci 
i mladima koji će imati novi vrtić, školu, 
školsku dvoranu… No, smatram da bi bilo još bolje 
kada bi bilo više prilike za nova zapošljavanja i kada bi 
se otvarala i nova radna mjesta!“

Anuška Matković (53), Marijanci

„Stvarno u Općini imamo mnogo 
toga, puno se toga velikog i do-
brog napravilo za sve nas koji ov-

dje živimo i sada čekamo još i pri-
ključenje na kanalizacijsku mrežu, a 

radujemo se i novoj školskoj dvorani i pozdravljamo 
sve novo što se radi. Ipak, kao i drugdje, i ovdje nedo-
staje prilike za zapošljavanje mladih ljudi zbog kojih bi 
ih zasigurno još veći broj ostajao na svome!“
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U OSIJEKU URUČENO NOVIH 35 NOVIH UGOVORA ZA RAZVOJNE PROJEKTE U 
OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI

Za razvojne projekte Općini 
Marijanci 900.000 kuna! 
U Velikoj vijećnici Skupštine Osječko-baranjske županije, 
u petak 19. lipnja održana je svečanost uručenja ugovora 
u ukupnoj vrijednosti 124.036.305,27 kuna na kojoj je ta-
dašnji ministar regionalnog razvoja i fondova EU Marko 
Pavić, zajedno sa županom Ivanom Anušićem i ravnate-
ljem Središnje agencije za financiranje i ugovaranje Tomi-
slavom Petricom, uručio 35 ugovora za razvojne projekte 
gradova i općina, udruga i institucija iz područja socijalne 
skrbi i školstva s područja Osječko-baranjske županije, 
priopćeno je iz Osječko-baranjske županije. 

U okviru Programa održivog razvoja lokalne zajednice ras-
poređeno je ukupno 5.320.000 kuna za 26 općina i Grad 
Donji Miholjac, a Osječko-baranjska županija dobila je 
i sufinanciranje za izgradnju nastavno sportske dvora-
ne u Marijancima koja je u punom jeku u vrijednosti od 
500.000 kuna. Osim toga, uručivanje ovih ugovora čiji je 
dionik bio i načelnik Darko Dorkić, za Općinu Marijanci 
značajno je i zbog činjenice što je u sklopu njega Općini 
dodijeljeno 200.000 kuna za drugu fazu izgradnje projekta 
biciklističke staze s javnom rasvjetom od Črnkovaca do 
Bočkinaca koja se ima završiti do 31.ožujka iduće ove go-
dine. Aneksom ugovora isti je projekt „podebljan“ za do-
datnih 200.000 kuna. 

Načelnik Dorkić s ministrom Pavićem  
i županom Anušićem na potpisivanju ugovora

Trenutačno je na isto istom projektu u cijelosti završeno 
asfaltiranje, a odmah početkom iduće godine dovršit će 
se preostali dio javne rasvjete uz biciklističku stazu. 

Također, ovom prigodom Osječko-baranjska županija do-
bila je nepovratna sredstva u iznosu od 2.365.875,00 kuna 
za sufinanciranje pripreme strateških projekta regional-
nog razvoja u Slavoniji, Baranji i Srijemu, a ministar re-
gionalnog razvoja i fondova EU Marko Pavić istaknuo je 
kako je zadovoljstvo biti u Osječko-baranjskoj županiji i 
donijeti joj novih 124 milijuna kuna ugovora, nacionalnih 
sredstava za razvoj općina, razvoj centra kompetentnosti, 
kao i sredstva ITU Osijek. 

S najnovijim potpisanim ugovorima, Osječko-baranjska 
županija premašila je 5 milijardi kuna uloženih sredstava, 
a župan Ivan Anušić među tri je najuspješnija župana u 
povlačenju europskih sredstava. 

Iz državnog proračuna je za  
završetak projekta biciklističke staze  
s rasvjetom osigurano dodatnih 200.000 kuna

Početkom iduće godine dovršit će se  
preostali dio javne rasvjete do ulaza u Bočkince
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VEĆINA  GRUBIH GRAĐEVINSKIH RADOVA NA IZGRADNJI NASTAVNO-SPORTSKE 
DVORANE U MARIJANCIMA PRIVEDENA KRAJU

Slijede unutarnji radovi i nabavka opreme

Uz novu osmogodišnju Područnu školu u Marijancima, 
početkom ove godine u centru mjesta počeo je nicati 
još jedan velebni objekt koji bi trebao iskompletirati 
školsko-sportski kompleks općinskog središta – nova 
nastavno sportska dvorana!

Na prvom objektu takve vrste na području Općine 
Marijanci, do sada su izvedeni radovi u vrijednosti 
2.669.512,24 kune, potvrdili su u Osječko-baranjskoj 
županiji koja je glavni investitor ovog projekta. 

„Izvršeni su pripremni i zemljani radovi, nastavljeno 
je s betoniranjem temelja, armiranobetonske podne 
ploče, armiranobetonskih nadtemeljnih zidova, armi-
ranobetonskih stupova, vertikalnih serklaža, greda, 
nadvoja, armiranobetonskih greda spojnog hodnika te 
stropne ploče dvorane, kao i zidanjem vanjskih nosivih 
zidova i unutarnjih nosivih te unutarnjih pregradnih 
zidova. Postavljeni su glavni i sekundarni lamelirani 
nosači krova te termoizolacijski sendvič paneli i slje-
menjaci, a ugrađena je i vanjska stolarija“, izvijestili su 
investitori o tijeku radova koji se odvijaju planiranom 
dinamikom. 

Od limarskih radova izvedena 
je montaža vertikalnih i ho-

rizontalnih oluka, te mon-
taža limene okapnice, a 
od izolaterskih radova 
izveden je tankoslojni 
kontaktni sustav fasade 
s pločama kamene vune 

kao termoizolacijskim slo-
jem. Također se radi i na 

uređenju manipulativnih po-
vršina te je izvršeno skidanje hu-

musa, kombinirani iskop zemlje, ugradnja geotekstila, 
izrada donjeg nosivog sloja od kamene mješavine za 
površine koje će biti sa završnom travnom rešetkom i 
pješačke površine. Već je izrađena i konstrukcija pri-
stupne rampe za invalide. 

U mjesecima koji slijede, izvodit će se radovi u unu-
trašnjosti dvorane na instalacijama, žbukanju i liče-
nju, podopolagački radovi (parketarski i keramičarski), 
kao i ugradnja unutarnje stolarija, ugradnja sanitarne 
opreme te grijaćih i rasvjetnih tijela i ugradnja ogra-
da. Prema dinamičkom planu i vremenskim uvjetima 
izvest će se završni sloj silikatne žbuke. Također je u 
2021. godini planirana nabava opreme dvorane, potvr-
dili su iz Županije. 

Napreduje izgradnja dvorane uz Područnu školu

Glavni korisnici  
dvorane bit će  
osnovnoškolci

Za izvođenje radova na dvorani kao najpovoljnija po-
nuda odabrana je ona tvrtke Zuber d.o.o. Višnjevac te 
je s njima posljednjih dana prošle godine sklopljen 
ugovor vrijednosti 5.304.881,25 kuna s PDV-om s rokom 
izvršenja od dvije godine. Za podugovaratelja za stro-
jarske radove odabrana je tvrtka Emax d.o.o. Osijek te 
je izvođač je uveden u posao u siječnju ove godine.

Kad se ovaj opsežni posao privede kraju, djeca i re-
kreativci Marijanaca u svom će mjestu dobiti moderan 
jednodjelni objekt  koji će sa školom i vanjskim igrali-
štem tvoriti jedinstveni odgojno obrazovni kompleks. 
Dvorana će biti površine oko 675 četvornih metara, a 
u njezinom prizemlju bit će smješteni  hodnik, dvije 
svlačionice zasebno za dječake i djevojčice (muška 
i ženska), ured učitelja svaki sa zasebnim sanitarnim 
čvorovima, sanitarni čvorovi za osobe s invaliditetom, 
spremište sportske opreme, prostor za rekuperator te 
spremište za materijal i opremu za održavanje. Dvora-
na će imati i kat –galeriju, a komunikacija između škole 
i dvorane ostvarit će se toplom vezom putem hodnika.  

Radovi na dvorani izvode djelatnici tvrtke Zuber
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PREDSTAVLJENO IDEJNO RJEŠENJE BUDUĆEG VRTIĆA U ČRNKOVCIMA

Moderni objekt koji će oplemeniti  
prostor na kojem će niknuti
Odlukom Općinskog vijeća Marijanci o suglasnosti za 
provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja dječjeg vrtića 
Črnkovci“, na području Općine i službeno je započeo još 
jedan veliki projekt na koji stanovnici Črnkovaca čekaju 
već dugo vremena – izgradnja novog Područnog vrtića u 
Črnkovcima.

Kako bilo naglašeno ovom prigodom, provedba ulaganja u 
Projekt je predviđen za nominiranje na Fondove Eurospke 
unije za predstojeće financijsko razdoblje. Idejno rješenje 
budućeg vrtića izradila je tvrtka Valenčak d.o.o. iz Našica, 
a ono je prezentirano i općinskim vijećnicima. 

Riječ je o modernom objektu neto površine 355 četvor-
nih metara unutrašnjeg prostora s vanjskim prostorom od 
oko 120 četvornih metara. Njegov projektant, Tomislav Mi-
đić, zgradu vrtića je zamislio i projektirao kao prizemnicu 
razvedenog tlocrtnog oblika kako bi u što je moguće većoj 
mjeri iskoristila pogodno prirodno osvijetljenje i orijenta-
ciju na svojoj građevnoj čestici. Zgrada će sadržavati dvi-
je skupne sobe sa zajedničkom garderobom i sanitarnim 
čvorom gdje je moguće smjestiti maksimalno po 20 djece. 
Ulazni prostor je vezan direktno na višenamjenski hol koji 
je zamišljen kao prostor za dječje fizičke aktivnosti te po-
vremene priredbe. Servisni prostori zgrade vezani su za 

hodnik koji vodi do servisnog ulaza, a sadrže čajnu kuhi-
nju sa spremištem te prostore za odgajatelje i pomoćno 
osoblje. 

Vanjski prostori su izvedeni kao terase s oblogom od dr-
venih dasaka na aluminijskoj potkonstrukciji i gumenom 
sigurnosnom oblogom, a dio terase je natkriven. Ostatak 
čestice je ozelenjen travnatom površinom s izdvojenim 
otocima za igru s podlogom od reciklirane gume da bi se 
spriječile eventualne ozljede uslijed padova. Sva igrala na 
njoj moraju zadovoljiti norme koje propisuju sigurnost u 
korištenju. 

Valja dodati da je prostor kojeg će koristiti djeca u pot-
punosti ograđen: prema ulici i susjedima bit će to žiča-
nom panelnom ogradom te s unutarnje strane zelenom 
zimzelenom ogradom. Također je zasebnom ogradom 
odvojen prostor postojeće trafostanice. Budući vrtić bit 
će i energetsko visokoučinkovita zgrada kako bi troškovi 
energenata bili što manji, a i svojom estetikom će biti pri-
lagođena za boravak najmlađeg uzrasta u njoj.  

Idejno rješenje budućeg  
izgleda Dječjeg vrtića u Črnkovcima

U novom vrtiću  
predviđene su  

prostorije za 
smještaj 40 
mališana
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ČRNKOVCI SVE VIŠE MIJENJAJU SVOJE VIZURE

Uskoro spremni za useljenje

Rekonstrukcija Vatrogasnog i dogradnja Društvenog 
doma u Črnkovcima jedan je od najvećih projekata u 
ovom mjestu u posljednjih nekoliko desetljeća i njegov 
završetak očekuje se do konca ožujka iduće godine, ot-
kriva voditelj gradilišta u Črnkovcima, Marinko Klaus.

Iako se očekivalo da se cijeli posao na ovom projektu 
vrijednom gotovo 10 milijuna kuna, završi do 8.stude-
nog ove godine, potpisan je aneks ugovora s izvođači-
ma radova: Zajednicom ponuditelja Elektro-Lovošević 
d.o.o., Elektro-Lovošević vlasnika Pavla Lovoševića, te 
Termo-plin vlasnice Ivane Ljulj iz Našica, prema ko-
jem se rokovi za završetak pomiču do 31.ožujka. Razlog 
tome bila je tehnički zahtjevnija izvedba i obim nekih 
poslova, no bez većih odstupanja od projekta, zbog 
čega se procijenilo da bi rokove ipak trebalo produžiti.

„Radovi se odvijaju planiranom dinamikom i realno je 
očekivati da poslovi budu završeni i prije novog roka. 
Na dogradnji novog dijela Društvenog doma gotovo 
90 posto radova je završeno. Postavljene su sanitari-
je, keramika i sada nam još preostaje fina montaža te 
uređenje interijera“, kaže voditelj Klaus najavljujući 
kako radnicima preostaje još postavljanje unutarnje 
stolarije koja je već stigla, kao i montaža rasvjetnih ti-
jela te radijatora. Najveći dio posla sada obavlja 15-tak 
zaposlenika uglavnom keramičara, fasadera te elektro-
instalatera.

Kada je pak riječ o dijelu objekta koji se odnosi na Va-
trogasni dom, ovdje je fasada u fazi završetka i trenu-
tačno je u tijeku postavljanje fasade na stražnji dio. 
I ovdje se izvode radovi na postavljanju instalacija u 
podu za grijanje i hlađenje te elektro instalacija, a na 
montažu i postavljanje čekaju i već pristigla garažna 
vrata za vatrogasna vozila. 

Radovi bi se trebali završiti do 31.ožujka iduće godine

Uređuje se unutrašnjost Doma

Postavlja se fasada na vanjski dio objekta
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REKONSTRUKCIJA VRTIĆA U MARIJANCIMA

Do Božića novo naličje centra u Marijancima
Stanovnici Marijanaca i okolice svakodnevno su svje-
doci intenzivnih radova koji se odvijaju u središtu Mari-
janaca na projektu prenamjene i dogradnje Područnog 
vrtića Marijanci. Ovdje se naime, odvijaju intenzivni ra-
dovi na uređenju unutrašnjosti objekta, postavljaju se 
sanitarije i parket, montiraju rasvjetna tijela, a uskoro 
će sve biti spremno i za montažu sobnih vrata. Sve je 
podređeno cilju da se u narednim danima završi posao 
sređivanja interijera, kako bi se stvorili preduvjeti da 
izvođači radova, djelatnici tvrtke Presing d.o.o. iz Osije-
ka, krenu u drugi dio poslova, odnosno uređenje okoli-
ša koje je također predviđeno projektom.

Trenutačno se uređuje javni prostor ispred zgrade

Voditelj gradilišta Josip Grubišić osobito je zadovoljan 
činjenicom što se radovi na ovom projektu od njego-
vog početka odvijaju planiranom dinamikom, nije bilo 
nepredviđenih zastoja niti problema i zahvaljujući do-
borj organizaciji poslova i angažmanu djelatnika, za 
očekivati je da će svi radovi biti kompletno završeni i 
prije roka, već do konca godine, iako je ugovorom bilo 
predviđeno da to bude do konca siječnja 2021.godine. 

Radnici na projektu već su intenzivirali i radove na fon-
tani ispred objekta, u sklopu kojeg će se kao dio uređe-
nja izvesti i popločenje trga te hortikulturno uređenje. 
Kompletan projekt koji ima za cilj unaprijediti kvalitetu 
boravka djece u ovoj ustanovi, s opremanjem će stajati 
oko 6,6 milijuna kuna. U potkrovlju će biti uređen pro-
stor za Kulturni centar sa polivalentnom dvoranom za 
razna kulturna i društvena događanja dok će se dosa-
dašnji vrtić prenamijeniti za potrebe jaslica.  

Radovi će biti gotovi do kraja godine

Nove vizure vrtića u Marijancima



12

BILTEN ǀ Općina Marijanci

HEP PREDSTAVIO PROJEKT RAZVOJA SUNČANIH ELEKTRANA U RH U SURADNJI S 
OPĆINAMA I GRADOVIMA 

Općina Marijanci među 11 potpisnika u 
projektu obnovljivih izvora  

Hrvatska elektroprivreda objavila je ove godine javni po-
ziv zainteresiranim partnerima za iskazivanjem interesa 
za razvoj i prodaju projekata obnovljivih izvora energije 
na području Republike Hrvatske, nakon što je na temelju 
rezultata javnog poziva za 2019. godinu, HEP s 11 jedini-
ca lokalne samouprave već potpisao sporazume o razvo-
ju projekata sunčanih elektrana ukupne snage 120 MW. 
Među njima je i Općina Marijanci, objavio je HEP na svojim 
službenim stranicama. 

Na objavu novog javnog poziva HEP se odlučio na teme-
lju dobrog iskustva s odzivom na prethodni poziv iz 2019. 
godine poslije kojeg je od rujna 2019. do travnja 2020. s 11 
općina i gradova potpisao sporazume o razvoju projekata 
sunčanih elektrana, ukupne snage 120 MW. Dodatnih 60 
megavata HEP je na temelju poziva osigurao ugovorenim 
akvizicijama projekata u razvoju, dok je 100 megavata po-
tencijalna ukupna snaga sunčanih elektrana koje je HEP 
počeo samostalno razvijati na nekoliko drugih lokacija. 

Prema potpisanim sporazumima, dio jedinica lokalne 
samouprave projektnu dokumentaciju priprema do isho-
đenja lokacijske dozvole. To su općine Kršan, Lipovljani, 
Sućuraj i Viljevo te Grad Mali Lošinj. Ostale jedinice lokal-
ne samouprave projektnu dokumentaciju pripremaju do 
ishođenja građevinske dozvole, a to su gradovi Lipik, Nov-
ska, Križevci i Ludbreg te općine Bedekovčina i Marijanci. 

Na predstavljanju suradnje HEP-a s 11 jedinica lokalne 
samouprave kojemu je nazočio i načelnik Općine Marijan-
ci Darko Dorkić, javnosti je između ostalog prezentiran i 
projekt Sunčane elektrane Črnkovci na površini od cca 23 
hektara. Na tom će lokalitetu očekivana priključna snaga 
biti 4,5 MW uz mogućnost proširenja za dodatna 3 MW. 
Za projekt u Črnkovcima dosada je izrađen EOTRP, predan 

zahtjev za pokretanje postupka ocjene o potrebi procjene 
utjecaja na okoliš u MZOE, a u tijeku je izrada glavnog pro-
jekta i građevinska dozvola za njega se očekuje do kraja 
ove godine, najavljeno je. 

„Suradnja s lokalnom zajednicom pomaže nam ubrzati 
realizaciju našeg obnovljivog scenarija razvoja. S druge 
strane, općine i gradovi imaju priliku da se jače angažiraju 
na razvoju održive energetske infrastrukture na svom po-
dručju što će doprinijeti njihovom gospodarskom i uku-
pnom razvoju. Mi u HEP-u shvaćamo svoju ulogu jednog 
od najvećih investitora u Hrvatskoj i pokretača gospodar-
stva. Zato smo bez oklijevanja nastavili s realizacijom pla-
na investicija i ulaganjima u kojima je snažno zastupljena 
domaća komponenta. Ne samo da investicijski ciklus HEP 
grupe nije zaustavljen ili usporen, već smo plan investi-
cija za 2020. godinu utvrdili u do sada najvećem iznosu u 
povijesti Hrvatske elektroprivrede, na 4,9 milijardi kuna,“ 
izjavio je Frane Barbarić, predsjednik Uprave Hrvatske 
elektroprivrede.

U ciklus izgradnje sunčanih elektrana u razdoblju od 2019. 
do 2023. HEP će uložiti 750 milijuna kuna. Te i ostale no-
voizgrađene HEP-ove elektrane pomoći će ispunjenju ob-
veza Hrvatske u provedbi ambicioznih energetsko-klimat-
skih ciljeva Europske unije, a koji su nedavno dobili svoj 
okvir u obliku Europskog zelenog plana. Za financiranje 
obnovljivog scenarija razvoja HEP koristi i europska sred-
stva te je u posljednje tri godine iz fondova EU povukao 
sredstva u iznosu od oko milijardu kuna, potvrđeno je iz 
HEP-a.

Uzvanici iz JLS na prezentaciji u Zagrebu

Predstavljanje projekta Sunčane elektrane
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NAPREDUJE PROJEKT FASEP I U OPĆINI MARIJANCI

Započela gradnja kanalizacije u Črnkovcima
Bageri, rovokopači i druga građevinska mehanizacija 
koja proteklih dana intenzivno radi uz dionicu ceste od 
Gata do Črnkovaca, najbolja je potvrda da se i na po-
dručju Općine Marijanci počeo realizirati dugoočekiva-
ni projekt – izgradnja kanalizacijske mreže u naselju 
Črnkovci.

Direktorica Hidrobela Lidija Gavrić

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 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 pročišća-
vanje otpadnih voda“ iz Programa ruralnog razvoja RH 
za razdoblje 2014 -2020. Ukupna vrijednost projekta 
iznosi 7 milijuna kuna, a rok za završetak radova je 12 
mjeseci od potpisivanja Ugovora s najpovoljnijim izvo-
đačima.

I žitelji naselja Marijanci i Kunišinci nestrpljivo čekaju 
kraj ove ili početak iduće godine kada bi se u funkciju 
trebala staviti kanalizacijska mreža koja je u njihovim 
mjestima već izgrađena te se priključiti na spojni cje-
vovod Gat – Belišće sa crpnim stanicama. Za ovu grupu 
radova je ugovor bio potpisan u rujnu prošle godine sa 
Zajednicom ponuditelja Odvodnja d.d.Darda  i Osijek 
– Koteks, ukupne vrijednosti više od 6,5 milijuna kuna. 

„Do sada je izvedeno svih 4,5 kilometra tlačnog cje-
vovoda i u tijeku su završni radovi na Crpnoj stanici 
nakon čega će biti održan tehnički pregled i dobivena 
uporabna dozvola. Planirani radovi su se malo odužili 
uslijed nastale epidemiološke situacije, ali privode se 
kraju i nadamo se da ćemo do kraja godine ili najka-
snije početkom iduće godine uspjeti ishoditi Uporabnu 
dozvolu i pustiti ga u rad“, poručila je direktorica Gavrić.  

Do kraja godine radovi u  
Črnkovcima trebali bi stići do mlina

Direktorica Hidrobela d.o.o. Belišće Lidija Gavrić, izvi-
jestila je kako je riječ o radovima koji su tek započe-
li te da se trenutačno radi tlačni cjevovod od Gata do 
Črnkovaca kojim bi se naselje Črnkovci u budućnosti 
trebalo spojiti na cjevovod u Gatu. „Ukoliko to vremen-
ske prilike budu dopustile, do kraja ove godine u planu 
nam je završiti cjevovod na dijelu od ulaza u Črnkovce 
do mlina, odnosno do 1.crpne stanice“ kazala je Gavrić 
o jednom segmentu projekta FASEP kojeg mnogi već 
nazivaju „projektom stoljeća“ na ovim prostorima, a 
kojim će biti obuhvaćena i marijanačka općina.

Kad je pak riječ o izgradnji kanalizacijske mreže u Čr-
nkovcima koja će se najintenzivnije raditi u prvom di-
jelu iduće godine, valja podsjetiti da je 20.siječnja ove 
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NA 28.OBLJETNICU NJEGOVE POGIBIJE

U Bočkincima otkrivena spomen ploča 
branitelju Davoru Sudaru

Na inicijativu hrvatskih branitelja iz Bočkinaca i vijeć-
nika Općinskog vijeća Marijanci Alena Babića, u Boč-
kincima je 1.rujna na obljetnicu njegove pogibije, ot-
krivena spomen ploča poginulom hrvatskom branitelju 
Davoru Sudaru iz Bočkinaca. Spomen ploču su na zgra-
di Vatrogasnog doma u Bočkincima zajednički posta-
vili Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata 
Donjeg Miholjca i Općina Marijanci, a otkrio ju je nećak 
poginulog Davora Sudara, Tomislav Mihaljević.

Uz članove obitelji poginulog hrvatskog branitelja, sve-
čanosti su nazočili i predstavnici Udruge dragovoljaca 
i veterana Domovinskog rata iz Donjeg Miholjca Dragu-
tin Lazar i Stjepan Kiš, kao i načelnik Općine Marijan-
ci, Darko Dorkić koji su nakon čina otkrivanja spomen 
ploče položili vijence i zapalili svijeće na Davorov grob 
na mjesnom groblju u Bočkincima.

Poginuli branitelj Davor Sudar je rođen 9.svibnja 
1969. godine u Belišću. Prve godine života provodi u 
Črnkovcima te kasnije seli sa roditeljima Ivanom i 
Jelkom te sestrom Blankom u Bočkince. 1975. godine 
krenuo je u osnovnu školu u Donji Miholjac koju je za-
vršio 1983.godine.  Nakon završetka  osnovne škole za-
poslio se u Kombinatu Belišće gdje je proveo određeno 
vrijeme. Volio je nogomet   i NK Bočkince gdje je bio 
jedan od važnijih igrača, a pred sam početak Domovin-
skog rata okušao se i u NK Belišće.

Godine 1987. odlazi u Plevlje na odsluženje vojnog roka, 
a u Domovinski rat se dragovoljno uključio u listopadu 

Svečanost otvaranja spomen  
ploče Davoru Sudaru u Bočkincima

1991. Bio je pripadnik 136.   slatinske brigade i prošao 
sva slavonska ratišta sa njom. Rasformiranjem 136. 
prelazi u 123. brigadu Požega u čijem sastavu sudjeluje 
na  ratištu  u Bosanskoj posavini i  na žalost pogiba od 
eksplozije mine 1.rujna 1992. godine u 23.godini života.

„Na inicijativu  branitelja iz  svog mjesta, a uz podršku 
Općine Marijanci, UDVDR RH ogranak Donji Miholjac je 
pokrenuo postupak  izrade i postavljanja spomen plo-
če  na  Vatrogasnom domu u Bočkincima. Tim činom, 
nakon dugog niza godine, trajno je obilježen njegov 
doprinos obrani naše domovine. Ovo obilježje je čin 
dubokog poštovanja žrtve dane za budućnost Lijepe 
naše, hrvatske domovine,“ naglasio je Dragutin Lazar, 
čelnik donjomiholjačkog ogranka UDVDR-a. 

Spomen ploča postavljena je na mjesnom domu

Na Davorov grob na groblju u  
Bočkincima položeni su vijenci i zapaljene svijeće
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80 GODINA DJELOVANJA DVD-a KUNIŠINCI

Veliki jubilej vatrogastva u Kunišincima

DVD Kunišinci ove godine obilježava vrijedan jubilej 
– 80 godina rada i djelovanja. Tim povodom je 22.ko-
lovoza u prostorima Vatrogasnog doma u Kunišincima 
održana svečana sjednica na kojoj su bili nazočni broj-
ni uzvanici među kojima i vatrogasni časnici, predstav-
nici prijateljskih i susjednih vatrogasnih društava kao i 
predstavnici Općine Marijanci i načelnik Darko Dorkić. 
Uz njega svečanosti su nazočili i nazočnima su se obra-
tili predsjednik Vatrogasne zajednice Općine Marijanci 
Dragan Krleža, te predsjednik Županijske vatrogasne 
zajednice Osječko-baranjske županije Nikica Mužević. 

Obraćajući se okupljenima, predsjednik DVD-a Kunišin-
ci Šimo Vukelić, uz čestitke je s neskrivenim ponosom 
istaknuo kako je u usporedbi s počecima rada ovog 
društva, ono danas neusporedivo bolje opremljeno i 
spremno za vatrogasne intervencije i zadatke.

U izvješću o radu i djelovanju DVD-a Kunišinci u pro-
teklih 8 desetljeća koje je prezentirao tajnik Stjepan 

Evetić, podsjetilo se na davnu 1940.godinu kada se 
ovo društvo odvojilo od DVD-a Marijanci i od kada sa-
mostalno djeluje. Pokretači osnivanja novog društva 
s tada vrlo skromnom opremom bili su Nikola Barić 
(predsjednik), Nikola Ivanišić (tajnik), Fabijan Balikić 
(blagajnik), te Žiga Čvangić (komandir). U svojim poče-
cima društvo je imalo i limenu glazbu koja se raspala 
po završetku II svjetskog rata. 

Nakon teških godina poraća, Društvo je ipak dobilo 
svoj dom 1952.godine koji je složno gradilo cijelo selo, 
pa se polako počinje jače ekipirati i osnaživati s no-
vom opremom, a u godinama nakon Domovinskog rata 
najveću podršku daje im Općina Marijanci te tvrtka 
Matakovo. Od 2010.godine djeluju u sklopu Vatrogasne 
zajednice Općine Marijanci. Društvo danas broji oko 55 
aktivnih članova i 25 djece, što je vrlo impresivna broj-
ka s obzirom na činjenicu da Kunišinci imaju ukupno 
340 stanovnika iz čega proizlazi da je svaki četvrti sta-
novnik Kunišinaca – vatrogasac!

DVD Kunišinci proslavio je 80.rođendan

Društvo danas broji 55 aktivnih članova

Čestitke vatrogascima Kunišinaca uputio je i načelnik 
Općine Marijanci Dorkić koji je istaknuo kako je ovo 
Društvo tijekom godina ostvarilo zapažene rezultate, 
koji se posebno ogledaju u  zadržavanju djece i mla-
dih te kako će i u budućnosti moći računati na podršku 
Općine Marijanci. 

U sklopu proslave jubileja, podijeljena su prigodna pri-
znanja i pokloni.

Proslava u DVD-u Kunišinci
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IZMEĐU DVA BILTENA

Zaduženjem do završetka 
kapitalnih projekata

Nakon obilaska novouređenih prostora DVD-a Mari-
janci, pod predsjedanjem Danka Šargača u nazočno-
sti 8 vijećnika, u prostorijama DVD-a, sredinom srpnja 
je održana 25.sjednica Općinskog vijeća Marijanci na 
kojoj je jedna od glavnih točaka bila Odluka o zaduži-
vanju Općine Marijanci, a koja je prihvaćena većinom 
glasova vijećnika.

Prema obrazloženju načelnika Općine Darka Dorkića, 
Općina Marijanci zadužit će se za financiranje kapi-
talnih projekata koji su planirani Proračunom Općine 
Marijanci za 2020. godinu u iznosu od 5,4        milijuna 
kuna do njihovog završetka, nakon čega Općina može 
podnijeti zahtjev za povrat sredstava. Riječ je o pro-
jektima koji se financiraju iz sredstava EU: Vatrogasni 
i društveni dom Črnkovci te projektiranje, rekonstruk-
ciju i obnovu Dječjeg vrtića Marijanci.  Zaduženje bi se 
trebalo izvršiti kod Privredne banke Zagreb s tim da 
prva rata dospijeva 31.srpnja 2022.godine do kada u 
Općini Marijanci očekuju da bi trebali u cijelosti povući 
sredstva za ove kapitalne projekte čiji se prihvatljivi 
troškovi financiraju u 100 postotnom iznosu iz Fondova 
EU. Inače, radovi na ovim projektima napreduju u skla-
du s planovima, a svi dosadašnji troškovi su podmireni 
na vrijeme kako ne došlo do zastoja u radovima. 

Općinski vijećnici usuglasili su se i oko donošenja odlu-
ke o privremenom oslobađanju od plaćanja zakupnine 
zakupcima poslovnih prostora u vlasništvu Općine kao 
i Odluke o refundiranju troškova plaćene komunalne 

naknade  i naknade za uređenje voda Općine  Marijanci 
za pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslovnu dje-
latnost na području Općine, a kojima je zbog posebnih 
okolnosti uvjetovane koronavirusom gospodarska ak-
tivnost narušena, te koji su koristili mjeru Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje od 1.ožujka i dalje, a najdu-
že do 3 mjeseca. Nakon podnošenja zahtjeva, povrat 
sredstava izvršit će se u roku od 60 dana iz općinskog 
proračuna. Vijećnici su se usaglasili i oko donošenja 
Provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara za 
područje Općine.

Pod točkom pitanja i prijedlozi, načelnik Dorkić nazoč-
ne je vijećnike izvijestio o tijeku realizacije projekata 
na području Općine, trenutačnoj financijskoj situaciji 
u Općini uslijed novonastale korona-krize, te vođenju 
računa da se zbog smanjenja vlastitih prihoda ne ide u 
realizaciju određenih projekata koji su u proračunu bili 
planirani. Upoznati su i s podatkom da je na ljestvici 
transparentnosti, Općina Marijanci skočila s prošlogo-
dišnje 3, na ovogodišnju ocjenu 5 – što je najviša ocje-
na za transparentnost u jednoj jedinici lokalne samo-
uprave. 

25.sjednica Vijeća

27.Sjednica Vijeća

Na pitanja zamjenika predsjednika Vijeća Josipa Du-
kmenića po pitanju problematike Plana raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem, načelnik Dorkić je najavio 
da je Plan da se već za iduću sjednicu pripremi Prijed-
log izmjena i dopuna Plana raspolaganja poljoprivred-
nim zemljištem i da treba razmisliti da se s usvojenim 
Programom što prije krene u provedbu. Kad su pak u 
pitanju planovi za uređenje kanalske mreže na područ-
ju Općine, načelnik je pojasnio da u ovom trenutku o 
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tome nema konkretnu informaciju, ali da će u što sko-
rijem vremenu nastojati dobiti nova saznanja i obavi-
jestiti vijećnika Dukmenića.

Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Marijanci i za-
mjenik načelnika Općine Tomislav Jelić, vijećnike je 
izvijestio o radu i djelovanju Stožera civilne zaštite u 
proteklim mjesecima, koji su aktivno radili na izdava-
nju propusnica te vršili kontrolu kretanja i socijalnih 
kontakata. 

Prihvaćeni svi 
predloženi dokumenti
Uz strogo poštivanje epidemioloških mjera, u srijedu 
28.listopada je u prostorima Društvenog doma u Mari-
jancima održana 27.po redu sjednica Općinskog vijeća 
kojoj je nazočilo 8 vijećnika koji su uglavnom jedno-
glasno ili većinom glasova prihvatili sve predložene 
dokumente. 

U odsutnosti načelnika Općine Darka Dorkića, polu-
godišnji obračun proračuna nazočnima je prezentirao 
pročelnik Ivan Pandurić istaknuvši kako je u istom raz-
doblju od planiranih prihoda od poslovanja u iznosu od 
20.897.000,00  kuna realizirano 11.312.891,21  ili  54,14%, 
što je unatoč slabijim ostvarenjima relativno dobar re-
zultat s obzirom na okolnosti s epidemijom COVID 19 
s kakvim se susreću sve jedinice lokalne samouprave. 
Kazao je i kako je uobičajeno da se u drugom dijelu 
godine ostvaruju bolji rezultati, pa je za očekivati da će 
tako biti i sada, posebno zbog činjenice što se do kraja 
godine očekuje suglasnost ministra i realizacija kredita 
uz pomoć kojeg bi se premostilo razdoblje do refundi-
ranja sredstava za projekte iz Fondova EU koji ove go-
dine svima značajno kasne. Sukladno tome, Općina je 
bez obzira plan, rashodovnu stranu smanjila i uskladila 
s priljevom sredstava, a i određene je projekte, s ciljem 
racionalnog raspolaganja troškovima, prolongirala za 
iduću godinu. 

Novim članom Povjerenstva za dodjelu pomoći za stu-
diranje i dodjelu pomoći za podmirenje troškova sta-
novanja učenika srednjih škola sa područja Općine, 
Vijeće je nakon ostavke u članstvu Alena Babića, ime-
novalo Marka Majdenića, a pozdravljena je i Odluka o 
suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Izgradnja 
dječjeg vrtića Črnkovci”.  Poštujući preporuku Osječ-
ko-baranjske županije, donijeta je Odluka o produlje-
nju važenja Lokalne razvojne strategije Općine kako 
bi se mogli realizirati planirani projekti. Kao i ranijih 

godina, za svoje će mještane Općina Marijanci i u ovoj 
sezoni kolinja iz proračunskih sredstava sufinancirati 
troškove pregleda svinjskog mesa na trihinelu u iznosu 
od 50% cijene pregleda te će snositi ukupni trošak od-
voza animalnog otpada iz domaćinstva, a i ove godine 
donijeta je Odluka o isplati prigodnog dara (božićnice) 
umirovljenicima i korisnicima socijalne pomoći. 

Uz donošenje Programa zimskog održavanja lokalnih 
prometnica na području Općine Marijanci 2020. godi-
ne, vijećnici su prihvatili i izvješće pročelnika Panduri-
ća o poduzetim radnjama radi naplate dospjelih potra-
živanja Općine Marijanci u 2020. godini koje imaju za 
cilj smanjiti sadašnje iznose višegodišnjih dugovanja 
prema Općini. Riječ je o dosada prvoj takvoj sveobu-
hvatnoj akciji u Općini na ovom planu, nakon što su se 
za to stvoriti potrebni resursi nakon koje se očekuje 
smanjenje sadašnjih brojki.

Vijećnici Općine Marijanci u izvješću su i detaljno upo-
znati o radu načelnika Općine Marijanci za razdoblje 
1.siječnja do 30.lipnja ove godine koji je unatoč ko-
ronakrizi bio u znaku mnogih aktivnosti za povećanje 
kvalitete življenja u Općini, brizi o velikim projektima 
u Općini koji su u fazi realizacije, ali i pripremama pro-
jekata za razdoblje koje tek slijedi i rješavanju tekuće 
problematike. 

Obilazak novouređenih prostorija DVD-a Marijanci

Sjednica pod strogim epidemiološkim mjerama
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U obnovu Doma u 
Kunišincima investirano 
120.000 kuna
Dogradnja terase, izmjena dijela krovišta te vatrogasnog 
spremišta, samo su neki od građevinskih zahvata koji 
su ove godine odrađeni na objektu Vatrogasnog doma u 
Kunišincima u čiju je rekonstrukciju Općina Marijanci ulo-
žila 120.000 kuna. Uz ove radove, DVD Kunišinci su dobili 
i  pečenjaru u dvorišnom prostoru, oličena je kompletna 
unutrašnjost doma, a postojeća kuhinja postala je funkci-
onalnija i modernija nabavkom novih kuhinjskih aparata i 
uređaja te druge opreme.

PREMA OCJENI INSTITUTA ZA JAVNE 
FINANCIJE RH

Marijancima ODLIČAN 
za transparentnost!
Institut za javne financije RH i ove je godine objavio ana-
lizu proračunske transparentnosti županija, gradova i 
općina za razdoblje od studenoga 2019. do travnja 2020., 
prema kojoj je Općina Marijanci dobila je najvišu moguću 
ocjenu. Zaslužena petica još je jedna potvrda da općinska 
uprava iznimno vjerodostojno svome stanovništvu prika-
zuje i prezentira ostvarenja proračunskih prihoda, kao i 
trošenje javnih sredstava Općine te prateće financijske 
dokumente.

Ista ocjena ima još veću težinu ako se zna da se i u šestom 
ciklusu istraživanja Instituta proračunska transparen-

Dograđena je terasa te izgrađena pečenjara

tnost mjerila brojem ključnih proračunskih dokumenata 
objavljenih na mrežnim stranicama lokalnih jedinica: iz-
vještaj o godišnjem izvršenju proračuna za 2018., izvještaj 
o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2019., prijedlog 
proračuna za 2020., izglasan proračun za 2020. i proračun-
ski vodič za građane za 2020. godinu. 

Institut za javne financije proveo je istraživanja svih 576 
lokalnih proračuna u Republici Hrvatskoj, analiza je po-
kazala da se prosječna proračunska transparentnost lo-
kalnih jedinica iz godine u godinu poboljšava, no najvišu 
ocjenu dobilo je 180 općina, među kojima i Marijanci. 

I OVE GODINE UZ SEZONU KOLINJA

Općina sufinancira 
pregled na trihinelu 
i odvoz animalnog 
otpada 
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 troš-
kove odvoza animalnog otpada. Temeljem Odluke Op-
ćinskog vijeća, u razdoblju od 1.studenog 2020. godine 
do 28.veljače 2021. godine Općina Marijanci sufinanci-
rat će troškove pregleda svinjskog mesa na trihinelu u 
iznosu 50 posto cijene pregleda. Preostali dio iznosa 
plaća vlasnik odnosno donositelj uzorka. Pravo na su-
financiranje 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 domaćin-
stva koji će vršiti Veterinarska stanica Donji Miholjac 
prema naknadno utvrđenim uputama, a temeljem ugo-
vora koji će Općina Marijanci sklopiti sa ovom ustano-
vom. Financijska sredstva za ovu namjenu osigurana 
su iz Proračuna Općine Marijanci.  
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OPĆINA MARIJANCI I U II FAZI PROJEKTA ZAŽELI

Za 228 korisnika brinut će 38 žena

Edukacija žena za Program Zaželi

OPĆINA MARIJANCI I OVE GODINE OBRADOVALA BOŽIĆNICAMA

Za ljepše blagdane
Nastavljajući lijepu tradiciju proteklih godina, Općina 
Marijanci je i ove godine u povodu božićnih i novogo-
dišnjih blagdana svoje umirovljenike i korisnike soci-
jalne pomoći razveselila prigodnom božićnicom. Ispla-
ta božićnice započela je 1.prosinca, a na nju su imali 
pravo svi korisnici invalidske ili starosne mirovine čija 
mirovina ne prelazi 2.500 kuna te korisnici minimalne 
zajamčene naknade Centra za socijalnu skrb s prebiva-
lištem na području Općine Marijanci. Božićnica u izno-
su od 250 kuna isplaćena je umirovljenicima s mirovi-

nama manjim od 1.000 kuna te korisnicima zajamčene 
minimalne naknade Centra za socijalnu skrb. Umirov-
ljenici s primanjima od 1.000 do 1.500 kuna dobili su 
božićnice u visini od 200 kuna, a oni s mirovinama od 
1.500 do 2.000 kuna dar od 150 kuna. Božićnica od 100 
kuna pripala je umirovljenicima s mirovinom od 2.000 
do 2.500 kuna.  Financijska sredstva za isplatu božićni-
ca u iznosu od 50.000 kuna osigurana su iz Proračuna 
Općine Marijanci. 

Grad Donji Miholjac, zajedno sa projektnim partnerima 
Općinama Magadenovac i Marijanci te udrugom Duga, 
uspješno je prijavio Zaželi, faza II. Ukupna vrijednost pro-
jekta je  3.388.180,00 kuna, a projekt će trajati 15 mjese-
ci. Planirano je zapošljavanje 38 žena sa područja Grada 
te susjednih općina. One će 12 mjeseci voditi brigu o 228 
krajnjih korisnika, potvrđeno je na službenim mrežnim 
stranicama Udruge Duga iz Donjeg Miholjca odakle su 
uputili poziv svim zainteresiranim starijim i nemoćnim 
osobama koje žele biti krajnji korisnici ovog projekta, da 
se jave u udrugu DUGA. 

„Javiti nam se mogu na mail duga@duga.hr, pozivom na 
broj mobitela 091 792 12 78 (Ivica Šimun – tijekom radnog 
vremena u periodu od 9 – 14 sati) ili ispunjavanjem niže 

navedenog Obrasca za prijavu. Zbog trenutačne epidemi-
ološke situacije, molimo da nas se kontaktira isključivo 
putem telefona ili maila. Uvjet je da starija osoba nije 
korisnik zajamčene minimalne naknade te da nije takva 
usluga već osigurana kroz druge javne izvore. Osobe bi 
trebale imati 65 godina i više. Novost u ovom projektu je 
da će se 1 žena brinuti za 6 krajnjih korisnika, a ne kao do 
sada za 4 krajnja korisnika“, poručili su iz Duge. 

Projekt je 85 posto financiran od strane EU, a 15 posto iz 
Državnog proračuna. Ženama će se i ovaj put omogućiti 
edukacija. Trinaest žena će tijekom provedbe projekta biti 
educirano kako bi povećale svoje kompetencije na tržištu 
rada. 
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VELIKA ULAGANJA U RIBIČKI DOM U ČRNKOVCIMA

Preko 120.000 kuna za bolje uvjete ribolovcima
Premda je ovo bila godina koja je po mnogočemu bila dru-
gačija od ostalih, u Športsko ribolovnog društva „Smuđ“ 
Črnkovci ostat će zapamćena kao godina velikih ulaganja 
u prostorije udruge. Naime, u unapređenje uvjeta rada u 
ovoj iznimno uspješnoj udruzi čiji su članovi samo ove go-
dine na različitim kupovima i natjecanjima osvojili gotovo 
30 pehara, odličja i priznanja, Općina Marijanci uložila je 
120.000 kuna vlastitih proračunskih sredstava.

S radovima se započelo početkom ožujka, a kada se do 
konca ove godine, ukoliko to vremenske i epidemiološke 
prilike budu dopustile, izvrše radovi na ličenju i bojanju 
Ribičkog doma, mjesto Črnkovci i njihovo ribolovno druš-
tvo dobit će moderan i reprezentativan prostor kakvog se 
ne bi postidjele ni puno veće sredine. 

„Na domu je prvo skinut i demontiran krov s krovištem 
kao i drvena stropna konstrukcija te je izvršeno postavlja-
nje monolitne FERT konstrukcije. Obavljeno je i ozidanje 
nadozida te je izvedena kompletna nova konstrukcija kro-
višta s limenim pokrovom. Osim toga, postojeća dotrajala 
stolarija odnosno prozori i vrata, zamijenjeni su novom 
energetski učinkovitijom PVC stolarijom, a i na tavanskim 
prostorijama postavljeni su novi prozori“, otkriva Anto-
nio Juras, predsjednik ŠRD „Smuđ“ dodavši kako je nakon 
ovih poslova izvršeno gletanje i uređenje unutrašnjosti 
Doma. Uz već najavljeno ličenje, črnkovački ribiči očekuju 
da će se do konca ove kalendarske godine još postaviti i 
keramičke pločice te pustiti sanitarni čvor u funkciju. 

Tijekom cijele ove godine ribiči su bili neumorni i u re-
dovitom održavanju i košenju oko doma i okoliša, te ure-
đenju bagri jasenova, a izvedena je i armirano-betonska 
podna ploča za buduću viseću kuglanu.

“Ovim putem posebno zahvaljujem Općini Marijanci koja 
je financirala najveći dio svih ovih radova i zahvata, a je-
dan manji dio financirala je Ribolovna udruga iz svojih 
sredstava. Javnu zahvalu upućujem i svim sudionicima na 

Novi izgled prostorija ŠRD Smuđ Črnkovci

Novo ruho prostorijama 
NK Bočkinci
Nastavljajući dosadašnju tradiciju ulaganja u sport-
sku infrastrukturu na svom području, Općina Marijanci 
protekle je dvije značajna sredstva uložila i u obno-
vu zgrade NK Bočkinci. Tako je prošle godine na zgra-
di zamijenjena dotrajala stolarija novom i energetski 
učinkovitijom PVC stolarijom, a ove godine je izgrađe-
na terasa s nadstrešnicom. Osim toga, azbestne plo-
če kojima je bilo pokriveno krovište, zamijenjene su 
limenim pokrovom, a i izvršeno je i kompletno ličenje 
objekta. Riječ je o investiciji koja se procjenjuje na oko 
20.000 kuna.

Upravo se izvode radovi u unutrašnjosti doma

akcijama koje smo provodili tijekom ove godine, posebno 
sportskim ribičima i mladima Črnkovaca koji su odradili 
brojne radne akcije i u kojima vidimo svijetlu budućnost 
našeg društva“, poručio je ponosno predsjednik Juras.    

Obnovljene prostorije NK Bočkinci
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VELIKI USPJEH ŠRD SMUĐ ČRNKOVCI

Črnkovački ribiči postali viceprvaci  
Osječko-baranjske županije
Na jezeru u Kunišincima u povodu proslave Dana Općine 
i pod pokroviteljstvom Općine Marijanci održan tradici-
onalni, 25.po redu Ribički kup u organizaciji ŠRD Smuđ 
Črnkovci. 

Iako se na ovom događaju u pravilu okupi veliki broj za-
ljubljenika u prirodu i ribolov, čelnik črnkovačkog ribo-
lovnog društva Antonio Juras otkriva da je zbog poznate 
epidemiološke situacije i poštivanja propisanih mjera, na 
ovogodišnjem Kupu izostao tradicionalno veliki broj sudi-
onika kojih je prošle godine bilo iz čak 14 društava, tako 
da je ove godine na Kupu sudjelovalo 8 Društava uglav-
nom s područja Zajednice športskih ribolovnih udruga 
Donjeg Miholjca. Lovilo se najviše štekom ili polagaljka-
ma, a glavna lovna riba bila je bodorka i babuška.

Unatoč lijepom vremenu ulovi nisu bili veliki, a najbo-
lje rezultate ostvarila je ekipa ŠRD “Šaran” iz Podravskih 
Podgajaca. Drugo mjesto osvojila je ekipa ŠRD “Šaran” iz 
Narda, a treće ekipa RŠU “Udica” iz Donjeg Miholjca. Naj-
bolji u sektorima bili su Miroslav Molnar iz RŠU “Udica”, 
Rajko Jutriša iz “Zlatnog karasa” i Dominik Žužić iz ŠRD 
“Šaran” Nard”. Svima njima uručeni su prigodni pehari i 
priznanja.

Novi izgled prostorija ŠRD Smuđ Črnkovci

Bogat sportski vikend za črnkovačke ribiče nastavio se i 
dan kasnije, u nedjelju kada je u Ladimirevcima na vodi 
Lučica održano 3.kolo županijske Lige za kadete i kadet-
kinje juniore. Istom je prigodom ekipa ŠRD-a Smuđ iz 
Črnkovaca osvojila 3.mjesto u konkurenciji 8 ekipa, a u 
ukupnom plasmanu postali su viceprvaci Osječko-baranj-
ske županije. U pojedinačnom plasmanu Angelika Maj-
denić osvojila je 5.pojedinačni plasman, David Juras 8., a 
Gabrijel Faltum 12.kroz 3 kola natjecanja.  

Nogometašima sanitarna voda  
i centralno plinsko grijanje
Iako je još početkom ove godine bila planirana kom-
pletna rekonstrukcija zgrade Nogometnog kluba „Mla-
dost“ Črnkovci, zbog nedostatka sredstava u prora-
čunu od projekta se ipak nije odustalo, već se uspio 
realizirati dio planirane investicije: rješavanje pitanja 
sanitarne vode i uvođenje centralnog grijanja u objekt 

uz priključenje na plinsku mrežu. Ovaj strojarski dio 
uređenja unutrašnjosti zgrade Općina Marijanci je fi-
nancirala sa 160.000 kuna, a sredstva za ostatak rado-
va na energetskoj obnovi zgrade prenijeta su u plan za 
2021.godinu.

U prostorije kluba uvedeno je centralno grijanje na plinDrugi dio obnove radit će se iduće godine
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NAKON ZAVRŠETKA DOSAD NAJNEOBIČNIJEG DIJELA NOGOMETNE SEZONE

Nogometni klubovi Općine Marijanci 
zabilježili veliki uspjeh

Nakon završetka dosad najneobičnijeg jesenskog dijela 
nogometne polusezone u povijesti, povjerenik II Županij-
ske nogometne lige Valpovo-Donji Miholjac Štefan Ruda, 
naglašava da je zadovoljan činjenicom što su sve odigra-
ne utakmice ove lige završavane bez prekida, ekscesa ili 
problema i koliko god je to bilo moguće, svi klubovi su se 
pridržavali uputa Hrvat-
skog nogometnog save-
za i propisanih epidemi-
oloških mjera. 

„Što se pak tiče klubo-
va s područja Općine 
Marijanci: NK Mladost 
Črnkovci i NK Bočkinci, 
riječ je o klubovima koji 
se iznimno dobro drže, 
imaju velike uspjehe 
i iza kojih čvrsto stoji 
Općina Marijanci koja 
podupire njihov rad, iz-
dvaja značajna sredstva 
za svoje klubove i zbog 
čega ih posebno pohva-
ljujem. Nadam se da će 
tako biti i u budućnosti 
i da podrška Općine i 
načelnika Darka Dorkića 
neće izostati“, kazao je 
povjerenik Štefan Ruda.

Ekipa NK Mladost Črnkovci s navijačima

Uz pohvale Općini Marijan-
ci, povjerenik veliku zahval-
nost izražava i klubovima, 
igračima te njihovim upra-
vama i trenerima bez kojih 
taj uspjeh ne bio moguć. 

Sličnog je stajališta i Ante 
Vučemilović-Šimunović, 
tehnički tajnik I Županijske 
nogometne lige koji je na-
glasio kako je u proteklom 
razdoblju situacija s epi-
demijom COVID-a kreirala i 
sastave momčadi i odigra-
vanje utakmica. Zbog takve 
situacije nije se uspjela za-
vršiti kompletna natjeca-
teljska sezona, jer se 3 uta-
kmice nisu uspjele odigrati 
zbog zabrane Stožera.

„Nakon 15 odigranih kola 
NK Hajduk Marijanci zauzeo 
je 7. Od 16 mjesta s osvoje-

NK Bočkinci

nih 25 bodova. Situacija prouzročena COVID-om sigurno je 
utjecala kako na rezultat i plasman NK Hajduk Marijanci, 
tako i na sve druge klubove.  No do početka ožujka idu-
će godine, kada je predviđen nastavak sezone, nadam se 
da će situacija ipak biti povoljnija nego što je sada,“ kaže 
tajnik Vučemilović-Šimunović izražavajući zahvalnost NK 
Hajduku iz Marijanaca i svim drugim klubovima iz I ŽNL s 
obzirom da su protekle nenogometne okolnosti i uvjeti od 
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njih iziskivali maksimalne napore i improvizacije zahva-
ljujući kojima su se ipak uspjeli prilagoditi.

Da je jesenski dio nogometne polusezone bio u najma-
nju ruku čudan, stajališta je i Tomislav Valjak, predsjednik 
NK Mladost Črnkovci. No, uz sve to izražava zadovoljstvo i 
zahvalnost što su se igrači i uprava kluba uspjeli snaći u 
novonastalim okolnostima te očekuje da će se do prolje-
ća situacija promijeniti na bolje. 

Osvajanjem 6.mjesta NK Bočkinci na kraju jesenskog dije-
la sezone  iznimno je zadovoljan trener i tajnik kluba Mi-
roslav Bočkinac. „Kada se svemu tome doda podatak da 
je to bio naš prvi nastup u višem rangu natjecanja te da 
smo primili najmanje golova, možemo biti istinski sretni 
plasmanom NK Bočkinci“, poručuje Bočkinac.

Uz novog trenera Dragu Jakšića iz Koške, NK Hajduk Ma-
rijanci čvrsto je zasjeo na 7.mjestu prvenstvene tablice 
u jesenskom dijelu prvenstva što je rezultat koji ulijeva 
optimizam Upravi i igračima koji su najzaslužniji za ova-
kav plasman unatoč brojnim problemima s kojima su se 
proteklih mjeseci susretali. Tajnik kluba Dario Pandurić, 

Detalj s utakmice NK Hajduk  
Marijanci - NK Jedinstvo Donji Miholjac

I ŽNL

II ŽNL

uz zahvale Općini Marijanci, navijačima i sponzorima, na-
glašava da u klubu prije svega nastoje zadržati isti sastav 
uz određena nova pojačanja te se nadaju boljem ulasku u 
proljetni dio prvenstva i još boljim rezultatima. Nadu im 
ulijeva i pionirski sastav kojeg s velikim uspjehom trenira 
Mladen Alšić.  
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Čestit Božić i sretnu novu 2021. godinu
želi Vam Općinsko vijeće i 
načelnik Općine Marijanci

                                      Darko Dorkić


