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DARKO DORKIĆ, NAČELNIK OPĆINE MARIJANCI 

Nastavljamo realizaciju dosad 
najvećeg investicijskog ciklusa 
u povijesti Općine!

dok svi zajedno ne dobijemo bitku protiv zajedničkog ne-
prijatelja: COVID-19.

Ipak, unatoč nezavidnim i otežanim uvjetima koji su op-
teretili svjetsku i domaću ekonomiju i uvjete poslovanja, 
naše snage nastavili smo usmjeravati na završetak zapo-
četih projekata i osiguravanje realizacije dosad najvećeg 
investicijskog ciklusa u povijesti Općine Marijanci te stva-
ranju preduvjeta da u vremenu koje dolazi stvorimo pre-
dispozicije za ljepši i ugodniji život i ravnomjeran razvoj 
svakog dijela naše općine.  

Ovom prigodom predstavljam vam „Proračun za građane“ 
za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Opći-
na Marijanci prikuplja i investira sredstva. Kako bismo vam 
omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transpa-
rentnijom, nastavljamo s projektom koji se nalazi na Inter-
net stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici 
www.marijanci.hr. Kroz ovu platformu vas upoznajemo za 
što sve planiramo izdvojiti novac iz Proračuna.

I u 2021. godini nastavljamo podizati kvalitetu života u na-
šoj općini. Uz brigu za postojeću komunalnu infrastrukturu 
nastavljamo s uređenjem javne rasvjete, održavanjem ce-
sta i drugih javnih površina, izgradnjom kanalizacije, par-

Načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić

Poštovani stanovnici  
Općine Marijanci,

bližimo se sredini 2021.godine – već dru-
ge godine koju je nažalost, od njezinog 
početka obilježila pandemija koronavi-
rusa. Za cijeli svijet, pa tako i našu op-
ćinu, to je značilo promjenu prioriteta: 
umjesto nekadašnjih manjih i većih želja 
i planova, kao prioritet smo počeli stav-
ljati pojačanu brigu za zdravlje i život 
svakog našeg stanovnika, borbu protiv 
širenja zaraze i odgovorno ponašanje 
jednih za druge. A to će nam ostati glav-
na zadaća i u narednom vremenu – sve 

Za rad Dječjeg vrtića u 2021. godini u  
proračunu je osigurano 500.000 kuna
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kirališta i pješačkih staza. Otvaranjem reciklažnog 
dvorišta u Kunišincima, ulaganjem u obnovljive 
izvore energije kroz projekat sunčane elektrane 
snage 4,5 MW u Poduzetničkoj zoni Črnkovci za 
koju pripremamo projektnu dokumentaciju, una-
prijedit ćemo i uljepšati svoju životnu sredinu, ali 
i pokazati svijest za brigu za okoliš i budućnost 
naših potomaka.

Uz prioritet završetak svih započetih radova na 
izgradnji novih objekata velike vrijednosti koji se 
uglavnom financiraju iz fondova EU, u planu je u 
2021.godini uložiti i znatna sredstva na rekonstruk-
ciju i opremanje postojećih objekata u vlasništvu 
Općine i to sportski objekt korisnika NK „Mladost” 
Črnkovci, NK „Bočkinci“, Doma u Kunišincima i 
Bočkincima, Ribičkog doma Črnkovci i Kunišinci, 
Doma Čamagajevci i opremanje društvenog doma 
u Marijancima i Črnkovcima. Ohrabreni uspješ-
nim povlačenjem sredstava iz fondova Europske 
Unije kojima smo financirali rekonstrukciju Dječ-
jeg vrtića i projekte DVD Marijanci te Društveni i 
DVD dom u Črnkovcima, projektiramo izgradnju 
sportsko-rekreacijskog centra u Marijancima kao 
i novi dječji vrtić u Črnkovcima koje planiramo 
nominirati na fondove EU u novom programskom 
razdoblju. 

Nastavljamo s programom „Zaželi“ koji je osigu-
rao posao za žene u nepovoljnom položaju na tr-
žištu rada. U proračunu za 2021. godinu zadržali 
smo sve programe koji se odnose na pomoć i po-
ticaj prije svega mladim obiteljima sa djecom ali 
isto tako i pomoći stanovnicima slabijeg imovnog 
stanja kao i Božićnice i Uskrsnice našim umirov-
ljenicima sa niskim mirovinama.

Kako bismo zadržali mlade u našoj općini, nastav-
ljamo s pomaganjem mladim obiteljima pri kupnji 
ili izgradnji prve nekretnine.

Studentima su osigurane jednokratne pomoći 
od 5.000 kuna, a srednjoškolcima sufinanciramo 
mjesečnu kartu ili smještaj u učeničkom domu. 
Sufinanciramo nabavku udžbenika i prehranu 
učenicima osnovne škole. Nismo zaboravili niti 
naše najmlađe stanovnike - značajna sredstva 
su izdvojena za dječje vrtiće. Rekonstrukcija i do-
gradnja dječjeg vrtića u Marijancima je najvažniji 
demografski projekt u ovoj godini. Njegovom re-

alizacijom naša općina je dobila moderni vrtić s 
jaslicama za cjelodnevni boravak 50 djece. 

Kao i ostatak naše domovine, i mi smo pogođeni 
demografskim problemima. Zato smo uveli izdaš-
ne naknade za novorođenčad. Naknada za prvo 
i drugo dijete iznosi 3.000 kuna, za treće dijete 
iznosi 15.000 kuna, a za četvrto i svako sljedeće 
dijete - 30.000 kuna.

Značajna sredstva planiramo za razvoj i unapre-
đenje vatrogastva na području naše Općine kroz 
VZ Općine Marijanci koji sredstva raspoređuju 
prema usvojenom planu i programu. Planiramo i 
sredstva za pomoć u uređenju i održavanju vjer-
skih i školskih objekata na području naše Općine.

Na kraju moram reći da kao i svih dosadašnjih go-
dina, i u 2021. smo planirali značajna sredstva za 
rad naših udruga kako za redovan rad tako i za 
organizacije niza događanja koja značajno utječu 
na društveni život stanovništva, a čiji smo nedo-
statak itekako osjetili u 2020. godini zbog epi-
demije nastale korona virusom.  Vjerujem da je 
najteže razdoblje iza nas i da nas čekaju bolji i 
vedriji dani u kojima ćemo zajedničkim snagama 
nastaviti graditi ljepšu i sretniju Općinu Marijanci 
na zadovoljstvo svih njezinih žitelja.

Vaš načelnik Općine Marijanci
Darko Dorkić

U 2021. godini osigurane su i izdašne potpore 

obiteljima s djecom: za kupnju, izgradnju i adaptaciju 

kuće 200.000 kuna, za naknade za novorođenčad 

150.000 kuna, za prehranu i knjige u OŠ 115.000 kuna, 

za prijevoz i smještaj srednjoškolaca 113.000 kuna te 

za pomoć studentima 70.000 kuna
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Račun prihoda
Porez i prirez na dohodak    
4.325.053,66
Porezi na imovinu     
112.007,04
Porezi na robu i usluge     
12.716,74
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija 
6.610.448,55
Pomoći proračunu iz drugih proračuna   
2.307.006,95
Pomoći od izvanproračunskih korisnika   
2.082.796,27
Prihodi od nefinancijske imovine   
1.449.674,62
Prihodi po posebnim propisima    
31.251,42
Komunalni doprinosi i naknade    
527.860,93
Prihodi od pruženih usluga                                                    
64.368,32
Prihodi od prodaje polj. i građ. zemljišta  
43.086,38
Prihodi od prodaje  građevinskih objekata  
35.595,58
Primljeni krediti                                                                       
6.650.000,00
Višak prihoda iz ranijih godina                                               
2.228.861,29

UKUPNO     26.480.727,75

Račun rashoda
Donacije vjerskim zajednicama    
220.000,00 
Električna energija, plin i voda    
263.840,14

Sufinanciranje u poljoprivredi    
122.261,95
Obilježavanje,kićenje – Božić, Nova Godina  
82.293,78
Sufinanciranje Crvenog križa    
15.000,00 
Lokalna akcijska grupa     
5.000,00
Sufinanciranje političkih stranaka   
11.000,00
Održavanje Dana Općine – Mala Gospa   
15.638,10
Sustavna deratizacija i higijeničarska služba  
107.500,00
Naknada za uređenje voda    
10.762,11
Sufinanciranje izrade priključaka na vodu  
1.029,75
Predstavničko tijelo     
29.760,34
Neplanirani i nepredviđeni izdaci   
11.500,00
Izgradnja Vatrogasnog spremišta DVD Marijanci 
380.204,56
Opremanje i obuka jedinica civilne zaštite  
18.851,88
DVD Črnkovci      
15.000,00
Vatrogasna zajednica Općine Marijanci   
250.000,00
Sufinanciranje Gorske službe spašavanja  
2.000,00 
Izdavanje Biltena Općine Marijanci    
34.063,87
Sufinanciranje naknada za poštanske usluge  
2.584,30
Sufinanciranje medija (radio i televizija)  
20.395,00

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU 
PRORAČUNA OPĆINE 
MARIJANCI ZA  2020.GODINU
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Stručno osposobljavanje     
3.107,80
Održavanje zgrada i redovno korištenje   
85.209,08
Administrativno i tehničko osoblje   
1.446.915,95
Prigodni darovi umirovljenicima   
99.200,00
Mladima za kupnju,izgradnju i adaptaciju kuća     
307.913,64
Sufinanciranje aktivnosti udruga   
482.637,00
Uređenje objekata komunalnog pogona  
8.545,08
Rekonstrukcija i obnova prostorija korisnika NK 
„Mladost“ Črnkovci     
174.013,75
Projektiranje sportsko rekreacijski centar Marijanci        
127.125,00
Program „Zaželi“      
52.008,43
Sufinanciranje troškova stanovanja   
49.095,37
Naknade za novorođenčad     
102.000,00
Stipendiranje studenata    
70.000,00
Sufinanciranje smještaja u učeničkim domovima 
33.000,00
Sufinanciranje cijene prijevoza autobusa  
66.965,41
Sufinanciranje prehrane učenika u osnovnim školama 
12.097,50
Financiranje radnih biljžnica za osnovnoškolce  
91.456,29
Održavanje školskih objekata    
139.198,45
Dječji vrtić Pinokio     
367.754,96
Projektiranje sunčane elektrane Črnkovci                          
108.500,00
Izgradnja reciklažnog dvorišta    
2.052.977,14
Sanacija nelegalnih odlagališta    
12.875,00
Opremanje doma u Kunišincima   
120.798,46

Uređenje i održavanje groblja    
58.296,92
Opremanje Ribičkog doma Črnkovci   
100.284,91
Opremanje doma Čamagajevci    
9.375,00
Izgradnja pješačkih staza    
1.178.978,72
Parkiralište u Marijancima    
368.846,93
Vatrogasni i Društveni dom Črnkovci   
8.445.798,93
Kanalizacija – otplata kredita    
125.723,70
Opremanje Društvenog doma u Marijancima  
4.875,00
Nerazvrstane ceste /poljski putovi   
316.176,25
Adaptacija poslovne zgrade u Marijancima  
724.474,90
Projektiranje, rekonstr.i obnova Dječjeg vrtića  
6.614.946,99
Fasada,krovište i stolarija stana u vl. Općine                     
219.673,37
Korištenje reciklažnog dvorišta Belišće   
57.000,00
Sportsko rekreacijski i slični objekti   
46.103,84
Javni radovi      
64.796,06
Rashodi za uređenje javne rasvjete   
33.486,50
Održavanje cesta i drugih javnih površina  
129.882,57
Infrastruktura u Poljop.zonama    
331.927,07
Izrada parcelacijskih elaborata    
18.000,00

UKUPNO    26.480.727,75

  



6

BILTEN ǀ Općina Marijanci

PLAN PRORAČUNA OPĆINE 
MARIJANCI ZA  2021.GODINU

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  
180.000,00

Naknada za uređenje voda    
25.000,00

Sufinanciranje izrade priključaka na vodu  
5.000,00

Troškovi lokalnih izbora                                                          
80.000,00

Predstavničko tijelo     
60.000,00

Neplanirani i nepredviđeni izdaci   
30.000,00

Opremanje i obuka jedinica civilne zaštite  
15.000,00

Vatrogasna zajednica Općine Marijanci   
265.000,00

Sufinanciranje Gorske službe spašavanja  
2.000,00 

Izdavanje Biltena Općine Marijanci    
54.000,00

Sufinanciranje naknada za poštanske usluge  
5.000,00

Sufinanciranje medija (radio i televizija)  
30.000,00

Održavanje zgrada i redovno korištenje   
165.000,00

Administrativno i tehničko osoblje   
1.329.500,00

Prigodni darovi umirovljenicima   
100.000,00

Račun prihoda
Porez i prirez na dohodak    
4.700.000,00

Porezi na imovinu     
150.000,00

Porezi na robu i usluge     
15.000,00

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija 
5.565.500,00

Pomoći proračunu iz drugih proračuna   
2.364.500,00

Pomoći od izvanproračunskih korisnika                 
100.000,00

Prihodi od nefinancijske imovine   
1.175.000,00

Prihodi po posebnim propisima    
60.000,00

Komunalni doprinosi i naknade    
830.000,00

Prihodi od pruženih usluga                                                    
40.000,00

Prihodi od prodaje polj. i građ. zemljišta  
3.585.000,00

Prihodi od prodaje građevinskih objekata  
25.000,00

UKUPNO     18.610.000,00

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
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Mladima za kupnju,izgradnju i adaptaciju kuća     
200.000,00

Sufinanciranje aktivnosti udruga   
575.000,00

Uređenje objekata komunalnog pogona  
60.000,00

Rekonstrukcija i obnova prostorija korisnika NK 
„Mladost“ Črnkovci     
600.000,00

Sufinanciranje troškova stanovanja   
50.000,00

Naknade za novorođenčad     
150.000,00

Opremanje društvenog doma Črnkovci                               
240.000,00

Stipendiranje studenata    
70.000,00

Sufinanciranje smještaja u učeničkim domovima 
33.000,00

Sufinanciranje cijene prijevoza autobusa  
80.000,00

Sufinanciranje prehrane učenika u osnovnim školama 
15.000,00

Financiranje radnih biljžnica za osnovnoškolce  
100.000,00

Opremanje dječjih igrališta                                                     
100.000,00

Održavanje školskih objekata                     
50.000,00

Dječji vrtić Pinokio     
500.000,00

Opremanje jaslica                                                                       
90.000,00

Projektiranje vrtića Črnkovci                                                  
180.000,00

Projektiranje sunčane elektrane Črnkovci                          
300.000,00

Mjere gospodarenja otpadom                                                
36.000,00

Sanacija nelegalnih odlagališta    
10.000,00

Opremanje doma u Kunišincima   
100.000,00

Uređenje i održavanje groblja    
100.000,00

Opremanje Ribičkog doma Črnkovci   
50.000,00

Opremanje ribičkog doma Kunišinci                                      
50.000,00

Opremanje doma Čamagajevci    
140.000,00

Izgradnja pješačkih staza    
256.000,00

Parkiralište u Marijancima    
600.000,00

Vatrogasni i Društveni dom Črnkovci   
1.000.000,00

Kanalizacija                                       
400.000,00

Opremanje Društvenog doma u Marijancima  
250.000,00

Javna rasvjeta Kunišinci                                                           
200.000,00

Nerazvrstane ceste /poljski putovi   
600.000,00

Projektiranje, rekonstr.i obnova Dječjeg vrtića  
999.500,00

Korištenje reciklažnog dvorišta Belišće   
35.000,00

Podizanje dugogodišnjih nasada                                           
57.000,00

Sportsko rekreacijski i slični objekti   
50.000,00

Čišćenje snijega                                                                        
20.000,00                                                     

Javni radovi      
100.000,00

Rashodi za uređenje javne rasvjete   
192.000,00

Održavanje cesta i drugih javnih površina  
124.000,00

Izrada parcelacijskih elaborata    
30.000,00

Infrastruktura u poduzetničkoj zoni                                     
1.000.000,00

OTPLATA KREDITA                                                                    
5.696.000,00

UKUPNO    18.610.000,00
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VELIKI DAN ZA OPĆINU MARIJANCI

Marijanci i Kunišinci 
priključeni na  
kanalizacijsku mrežu
U Gatu je 27.travnja upriličena simbolična svečanost 
puštanja u rad Tlačne stanice (TS1). Ovaj projekt dio 
je velikog Projekta vodoopskrbe i odvodnje Valpovo- 
Belišće koji se trenutno provodi u gradovima Belišće 
i Valpovo kao i na područjima općina Bizovac, Petri-
jevci i Koška. Izgradnjom tlačne stanice s pripadajućim 
tlačnim cjevovodom, oko 3.000 stanovnika prigradskih 
naselja grada Belišća, Veliškovci, Gat i Tiborjanci kao 

i stanovnici Općine Marijanci u naseljima Marijanci i 
Kunišinci dobivaju dugoočekivani priključak na kanali-
zaciju u svojim domaćinstvima, a njima će se do konca 
iduće godine priključiti i mještani Črnkovaca. 

Svečanosti u Gatu nazočili su saborski zastupnik i iza-
slanik župana Osječko-baranjskog Goran Ivanović, ge-
neralni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković sa 
suradnicima, direktor Vodnogospodarskog odjela za 
Dunav i Donju Dravu Željko Kovačević, gradonačelnik 
Belišća Dinko Burić sa zamjenicima te načelnik Općine 
Marijanci, Darko Dorkić.

Obraćajući se nazočnima, načelnik Dorkić je istaknuo 
ponos što je i Općina Marijanci partner u velikom FA-
SEP projektu izgradnje vodoopskrbe i kanalizacije na 
područjima gradova Belišća i Valpova. 

I domaćinstva Kunišinaca mogu se priključiti na kanalizacijsku mrežu

Simbolično puštanje u rad tlačne stanice u Gatu
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„Otvaranje tlačne stanice u Gatu 
kojemu danas svjedočimo, za nas 
ima istinski veliko značenje, jer to 
je najvažniji trenutak u kojem rješa-
vamo pitanje infrastrukture na po-
dručju Općine Marijanci i puštamo 
u funkciju kanalizacijsku mrežu koja 
je u ranijem razdoblju već izgrađe-
na u naseljima Marijanci i Kunišinci 
za ukupno 1.150 stanovnika ili 350 
domaćinstava. Isto tako, s obzirom 
da se upravo gradi kanalizacija i u 
naselju Črnkovci, vjerujemo da će se 
do kraja iduće godine i taj projekt 
završiti i da će odmah biti pušten 
u funkciju,“ konstatirao je načelnik 
Dorkić izrazivši zahvalu Hrvatskim 
vodama, Gradu Belišću, gradona-
čelniku Buriću i tadašnjem komu-
nalnom poduzeću Kombel, a danas 
Hidrobel, koji su i Općinu  Marijanci 
brzom i pravovremenom interven-
cijom uključili u projekt. Općina je 
pak brzo reagirala i prijavila se na Fondove EU i 
kohezijske fondove te Mjeru 7.2.1. gdje se uspjelo 
privući i osigurati čak 95 posto bespovratnih sred-
stava, pa je u ovom projektu vrijednom 15 miliju-
na kuna Općina Marijanci sudjelovala s 5 posto 
vlastitih sredstava. 

Uz gradonačelnika Belišća Dinka Burić koji je sre-
tan i ponosan pohvalio tijek ovog projekta kojega 
je odlikovala zajednička želja i nastojanje da se 
on uspješno realizira, ali i veliko zalaganje i inter-
vencije čelnih ljudi Osječko-baranjske županije i 
Hrvatskih voda, te izaslanika župana Gorana Iva-
novića, u prigodi otvorenja ovog objekta, general-
ni direktor Hrvatskih voda Đuroković je istaknuo 
kako je ovo zapravo kruna svega, konkretan čin 
te veliki iskorak projekta za koji se iznimno zala-
gao župan Ivan Anušić, jer se građani spajaju na 
sustav odvodnje čije će se koristi vrlo brzo osjetiti: od 
povećanja standarda života građana do zaštite okoliša.

Direktorica Hidrobela Lidija Gavrić, podsjetila je da je 
2016.godine izgrađena i provedena kanalizacijska mre-
ža u Marijancima i Kunišincima s pripremom za kućne 
priključke. „Puštanjem u rad ovog tlačnog cjevovoda, 
odnosno crpne stanice, znači da se odsada svi stanov-
nici Marijanaca i Kunišinaca mogu spojiti na kanali-
zaciju uz suglasnost distributera, odnosno Hidrobela. 
Sve što trebaju učiniti jest doći u Hidrobel, podnijeti 
zahtjev za priključak i odmah se spojiti na kanaliza-

Svečanosti u Gatu nazočili su generalni direktor Hrvatskih voda  

Zoran Đuroković, saborski zastupnik i izaslanik župana  

Osječko-baranjskog Goran Ivanović, gradonačelnik Belišća  

Dinko Burić, direktor Vodnogospodarskog odjela za Dunav i Donju  

Dravu Željko Kovačević, te načelnik Općine Marijanci, Darko Dorkić  

ciju,“ poručila je Lidija Gavrić dodajući da je u projekt 
koji obuhvaća izgradnju i postavljanje kanalizacijske 
mreže u Marijancima, Kunišincima i Tiborjancima ulo-
ženo 10 milijuna kuna. 

Napomenula je i da izgradnja kanalizacijske mreže u 
Črnkovcima ide kroz projekt ruralnog razvoja i rok za 
izvođenje ovih radova je 30 mjeseci. Vrijednost ugovo-
renih radova je 8,6 milijuna kuna od čega su 7,1 milijuna 
kuna bespovratna sredstva EU, a 1,5 milijuna je sufi-
nanciranje Hrvatskih voda.  

Nova tlačna stanica u Gatu

9
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NOVI SADRŽAJ U OPĆINI MARIJANCI

S radom započelo Reciklažno 
dvorište u Kunišincima

U Kunišincima je 30. ožujka na simboličan način obi-
lježen početak rada novoizgrađenog Reciklažnog dvo-
rišta. Istom prigodom okupljenima se obratio načel-
nik Općine Marijanci Darko Dorkić, podsjetivši kako je 
29.travnja 2019.godine potpisan ugovor s tadašnjim mi-
nistrom zaštite okoliša Tomislavom Čorićem o izgradnji 
Reciklažnog dvorišta, odnosno sufinanciranju istog od 
strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovi-
tost. 

„Želio bi se prije svega zahvaliti Fondu na sufinancira-
nju ovog projekta, kao i Miholjačkom poduzetničkom 
centru koji je vodio cjeloku-
pni projekt i koji je čak dobio 
i pohvale Fonda za njegovo 
kvalitetno vođenje. Reciklažno 
dvorište Općina je predala na 
upravljanje tvrtki Ekoflor-plus 
koja će voditi brigu o funk-
cioniranju dvorišta sukladno 
zakonskim okvirima dok će 
Općina Marijanci skrbiti o re-
žijskim i drugim troškovima te 
ovdje imati svog zaposlenog 
djelatnika. Na ovaj način, Op-
ćina će dobiti prijeko potrebni 
novi sadržaj, no taj novi trošak 

se neće reflektirati na postojeću cije-
nu odvoza otpada niti će za građane 
on poskupjeti, a svi stanovnici Općine 
Marijanci u ovom će dvorištu moći be-
splatno odložiti čak 48 vrsta različitog 
otpada,“ naglasio je načelnik Dorkić. 

Voditeljica Projekta Reciklažnog dvo-
rišta pri Miholjačkom poduzetničkom 
centru Ivana Alšić, osvrnula se na po-
četak ovog projekta prije dvije godine 
čija je realizacija trajala punih 15 mje-
seci. Projekt je vrijedan 3 milijuna kuna 
s PDV-om od čega su Ministarstvo za-
štite okoliša i energetike i Fond za za-
štitu okoliša ovaj projekt sufinancirali s 

85 posto ili 2,2 milijuna kuna. U rujnu 2019.godine je 
izvođač radova, Zajednica ponuditelja Grapa d.o.o. te 
tvrtka Uremović iz Našica započeo radove na projektu, 
a nakon građevinskih radova i opremanja, odrađene su 
i informativno-obrazovne aktivnosti koje su uključiva-
le podjelu letaka stanovništvu, postavljanje plakata, te 
održavanje javnih tribina.

Damir Znaor iz tvrtke Ekoflor-plus ovom prigodom je uz 
čestitke pohvalio podizanje kvalitete zbrinjavanja ot-
pada u Općini Marijanci otvaranjem Reciklažnog dvo-
rišta  te izrazio nadu da će se suradnja unaprjeđivati i 
u budućnosti.

Svečanost otvorenja Reciklažnog dvorišta u Kunišincima

U dvorištu će raditi djelatnici Općine Marijanci
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NAPREDUJE REALIZACIJA 
PROJEKTA SOLARNE ELEKTRANE U 
PODUZETNIČKOJ ZONI U ČRNKOVCIMA

HEP otkupljuje 
zemljište 
za buduću 
elektranu
Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Marijanci u 
starom sazivu, Općina Marijanci službeno je potvrdi-
la prodaju nekretnina u svom vlasništvu unutar Po-
duzetničke zone Črnkovci, površine 156.336 četvornih 
metara. Ista nekretnina prodat će se izravnom pogod-
bom Hrvatskoj elektroprivredi d.d. Zagreb temeljem 
Sporazuma o poslovnoj suradnji na razvoju projekta 
solarne elektrane Črnkovci po cijeni od 2,67 milijuna 
kuna. 

Za isti projekt dosada je ishođena projektna doku-
mentacija i podnijet zahtjev za izdavanjem građe-
vinske dozvole. Prilikom otkupa zemljišta za buduću 
elektranu, HEP će posjedovati svu potrebnu dokumen-
taciju za početak izgradnje sunčane elektrane koje se 
očekuje u drugoj polovici ove godine. 

Zbog iste transakcije, Vijeće je bilo u obvezi donijeti 
i prvi ovogodišnji rebalans proračuna sa projekcija-
ma za 2022. i 2023.godinu koji je na prihodovnoj strani 
povećan za 2,2 milijuna kuna, a u koji su uključene i 
izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređa-
ja komunalne infrastrukture Općine Marijanci za 2021. 
godinu, te održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture Općine Marijanci za 2021. godinu. 

Naime, sredstva od prodaje u visini od milijun kuna 
Općina će investirati u izgradnju ceste u Poduzetnič-
koj zoni Črnkovci do lokacije buduće Sunčane elek-
trane za što postoji već pripremljena projektna do-
kumentacija. Preostali dio usmjerit će se za izgradnju 
javne rasvjete, kanalizacije, projektiranje novog Dječ-
jeg vrtića u Črnkovcima, opremanje jaslica i drugo.

Dvorištem upravlja tvrtka Eko-Flor Plus d.o.o.

Kad je pak u pitanju problematika pružanja uslu-
ge prikupljanja komunalnog otpada na području 
Općine Marijanci, valja podsjetiti na činjenicu da 
su općinski vijećnici na svojoj 30.sjednici održa-
noj 23.ožujka, donijeli Odluku da će novoizgrađeno 
Reciklažno dvorište u Kunišincima Općina dati na 
upravljanje tvrtki Eko-Flor Plus d.o.o. Prihvaćen je i 
novi predloženi model prema kojem će se komunal-
ni otpad ubuduće odvoziti svaki drugi tjedan kako 
bi se kompenzirali povećani troškovi nastali radom 
Reciklažnog dvorišta. Zbog početka rada vlastitog 
Reciklažnog dvorišta u kojem će raditi djelatni-
ci Općine Marijanci, Općina je donijela i Odluku o 
sporazumnom raskidu Sporazuma o zajedničkom 
korištenju Reciklažnog dvorišta Grada Belišća.

Reciklažno dvorište će za korisnike će biti otvoreno 
tri dana u tjednu: utorkom i četvrtkom od 10 do 18 
sati te subotom od 7 do 15 sati.  

Reciklažno dvorište bit će otvoreno tri dana u tjednu
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Umirovljenicima 
i nezaposlenim 
braniteljima 
isplaćene uskrsnice
Općinsko vijeće Marijanci na svojoj je sjedni-
ci u veljači donijelo Odluku o isplati prigodnog 
dara - uskrsnice umirovljenicima, korisnicima 
socijalne pomoći i korisnicima naknade za ne-
zaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog 
rata s prebivalištem na području Općine Mari-
janci. Svima njima uz predočenje odgovarajuće 
dokumentacije, novčani dar za Uskrs isplaćen 
je u razdoblju od 22. do 31.ožujka u prostorima 
Društvenog doma u Marijancima te su im na taj 
način uljepšani uskršnji blagdani. 

Kao i prethodnih godina uskrsnicu u iznosu od 
250 kuna dobili su umirovljenici s mirovinom 
manjom od 1.000 kuna, a 200 kuna pripalo je 
umirovljenicima koji primaju mirovinu do 1.500 
kuna. Iznos od 150 kuna isplaćivao se umirovlje-
nicima s mirovinama koje iznose do 2.000 kuna, 
a 100 kuna s mirovinama do 2.500 kuna. Uskr-
snicu u iznosu od 250 kuna dobili su i korisnici 
zajamčene minimalne naknade Centra za soci-
jalnu skrb, te po prvi puta korisnici naknade za 
nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog 
rata i članove njihovih obitelji. 

Za isplatu Uskrsnica u proračunu Općine Mari-
janci za 2021. godinu bilo je osigurano 50.000 
kuna. 

POTPISANI UGOVORI S UDRUGAMA OPĆINE MARIJANCI

Za 13 udruga više od pola milijuna kuna

Na temelju provedenog Javnog natječaja za predlaganje 
projekata/programa i manifestacija iz programa javnih po-
treba u sportu, kulturi i društvenim djelatnostima u 2021. 
godini, u četvrtak 18.ožujka je u Društvenom domu u Mari-
jancima održano je potpisivanje Ugovora o dodjeli financij-
skih sredstava za provedbu programa/projekata i manife-
stacija udruga na području Općine Marijanci u 2021. godini. 
Načelnik Darko Dorkić tom je prigodom potpisao ugovore 
s predstavnicima trinaest udruga s područja općine Mari-
janci u ukupnoj vrijednosti 532.000 kuna.

Osvrnuvši se na prošlu godinu i situaciju uzrokovanu ko-
ronavirusom zbog koje je bio onemogućen rad mnogih 
udruga i većina manifestacija i programa nije realizirana, 
načelnik Dorkić je napomenuo kako će i ove godine sigur-
no doći do situacije da se pojedini programi i manifesta-
cije koji su ugovoreni neće moći u potpunosti realizirati. 
No, unatoč tome, sredstva za ovu namjenu su planirana 
i ugovorena, a isplata će se vršiti sukladno mogućnosti 
realizacije.

Za programe/projekte udrugama iz programa javnih po-
treba u sportu ugovoreno je 368.000 kuna, a za manifesta-
cije iz područja sporta ukupno 32.500 kuna. Iz programa 

Potpisivanje ugovora s udrugama

javnih potreba u kulturi i društvenim djelatnostima za 
projekte/programe pojedinih udruga ugovoreno je 38.500 
kuna, a za manifestacije iz tog programa ugovoreno je 
93.000 kuna.

Ugovore su potpisale slijedeće udruge: NK”BOČKINCI” 
Bočkinci, NK”HAJDUK” Marijanci, NK”MLADOST” Črnkovci, 
ŠRD „PLOSNA, ŠRD „SMUĐ”, LD ”Jelen”, DVD „Marijanci”, 
DVD „Čamagajevci”, DVD „Kunišinci”, DVD „Črnkovci”, Udru-
ga mještana Črnkovci, Udruga mladih „STRUG”, KUD „Sla-
vonska vila”.

Nakon potpisivanja ugovora načelnik je pohvalio rad po-
jedinih udruga, te svim predstavnicima udruga zaželio 
uspješan rad u 2021. godini.

Novu vrijednu financijsku pomoć Općine u 

Bočkincima je dobio Nogometni klub Bočkinci
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KRENUO NOVI PROJEKT ZAŽELI II

Zaposleno 38 žena 
koje će brinuti o 228 
korisnika
Grad Donji Miholjac organizirao je 26. ožujka uvodnu 
konferenciju projekta „Zaželi II – Žene zajedno - Za bo-
lju budućnost naše Zajednice“, priopćeno je iz Grada 
Donjeg Miholjca gdje navode da je projekt je sufinan-
ciran sredstvima EU iz Europskog socijalnog fonda, 
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-
2020. Ukupna vrijednost projekta je 3.388.180 kuna. 
Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog prora-
čuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijal-
nog fonda (85%).

Ramona Hlavsa iz Brezovice,  
zaposlenica u prvom i  
drugom projektu Zaželi,  
brine o 6 korisnika  iz Brezovice

DVA NOVA UGOVORA OPĆINE S 
POLICIJOM

Dragovoljna predaja 
oružja i prevencija 
rizičnog ponašanja

Općina Marijanci se uključila u akciju  
MUP-a “Učinite svoje okruženje sigurnim”

Općina Marijanci jedna je od brojnih općina koja se 
uključila u akciju Ministarstva unutarnjih poslova pod 
nazivom “Učinite svoje okruženje sigurnim”, a kojoj je 
cilj pozivanje na dragovoljnu predaju ilegalnog oružja 
bez sankcija. Kako su prigodom potpisivanja poručili 
iz Policije, oružje se može predati bilo kada, a protiv 
osobe koja dragovoljno predaje oružje, neće se vršiti 
kazneni niti prekršajni postupak.

 Drugi sporazum koji je Općina Marijanci potpisala s 
Policijskom upravom Osječko-baranjskom o međusob-
noj suradnji na provođenju i financiranju preventivnog 
projekta „Zajedno više možemo“ zajedno s predstavni-
cima Grada Donji Miholjac i Općina Podravska Mosla-
vina, Magadenovac i Viljevo, odnosi se na provođenje 
aktivnosti usmjerenih na edukaciju i prevenciju svih 
oblika rizičnog ponašanja, a osobito zloporabe droga 
i drugih sredstava ovisnosti, vandalizma i vršnjačkog 
nasilja. 

Dionici projekta Zajedno više  
možemo na potpisivanju ugovora

Partneri projekta su Općina Marijanci, Općina Maga-
denovac, Udruga DUGA, Centar za socijalnu skrb Donji 
Miholjac te Hrvatski zavod za zapošljavanje-Regionalni 
ured Osijek, a trajanje projekta je 15 mjeseci, odnosno 
od siječnja 2021. do travnja 2022. godine. Provodi se 
na području Grada Donji Miholjac, Općine Marijanci te 
Općine Magadenovac i u njemu je zaposleno je 38 žena 
koje tijekom 12 mjeseci obilaze 228 krajnjih korisnika 
kojima su kroz isto razdoblje osigurana i sredstva za 
osobnu higijenu.

U sklopu projekta, osigurana su i sredstva za program 
dodatnog obrazovanja za 13 radnica, koje po završet-
ku istog stječu javnu ispravu te na taj način postaju 
konkurentnije na tržištu rada nakon izlaska iz projekta. 
Zaposlenice u projektu korisnicima pružaju pomoć u 
dostavi namirnica, pripremi obroka, održavanju čisto-
će stambenog prostora, socijalnoj integraciji, ali i po-
sredovanju u ostvarivanju raznih prava, te im pružaju 
podršku kroz razgovore i druženje te pratnju i pomoć u 
raznim društvenim aktivnostima. 
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OSJEČKO-BARANJSKI ŽUPAN IVAN ANUŠIĆ POSJETIO OPĆINU MARIJANCI

Nakon škole, Županija u 
Marijancima izgradila i 
dvoranu

Župan osječko-baranjski Ivan Anušić u petak 23. trav-
nja posjetio je Općinu Marijanci gdje je obišao gradi-
lište nastavno-sportske dvorane koja se gradi uz zgra-
du Područne škole Marijanci. To je jedna od aktualnih 
županijskih investicija, do sada su obavljeni radovi u 
vrijednosti 4,6 milijuna kuna, dok je ukupna vrijednost 
investicije 5,8 milijuna kuna. Naime, riječ je o jednodi-
jelnoj sportskoj dvorani koja će sa školom i vanjskim 
igralištem tvoriti jedinstveni odgojno-obrazovni kom-
pleks.

U obilasku nastavno športske dvorane

„Jedan od najvećih projekata koje Osječko-baranjska 
županija sufinancira na području Općine Marijanci sva-
kako je izgradnja ove sportske dvorane. Uz to, Županija 
je sufinancirala i obnovu Područne škole u Črnkovcima 
iznosom od 450.000 kuna, proveli smo projekt dostu-
pnije primarne zdravstvene zaštite u sklopu koje je 
obnovljena zgrada ambulante u Črnkovcima u čega je 
uloženo 260.000 kuna, a tu je i rekonstrukcija i odr-
žavanje županijskih cesta na području Općine u vri-
jednosti 3 milijuna kuna. Time dolazimo do toga da je 
Osječko-baranjska županija u protekle četiri godine 
investirala oko osam milijuna kuna u Općinu Marijanci, 
prije svega u projekte s područja zdravstva, obrazova-
nja i cestovne infrastrukture. Vjerujem da ćemo uspješ-
nu suradnju nastaviti u budućnosti kako bismo ostva-
rili zadani cilj, a to je ravnomjeran razvoj svih mjesta u 
Osječko-baranjskoj županiji“, poručio je u Marijancima 
župan Ivan Anušić.

Zanimao se i za projekt izgradnje kanalizacije
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Načelnik Darko Dorkić istaknuo je da Općina Marijanci 
ostvaruje najveći investicijski ciklus u svojoj povijesti.

„Želim pohvaliti suradnju s Osječko-baranjskom 
županijom u protekle četiri godine. Izgrađena nastavno-
sportska dvorana bila je jedan od prioriteta za našu 
Općinu, a ona je na naše zadovoljstvo i realizirana. U 

Novi vrtić i uređeni prostor ispred njega privukli su pozornost župana

proteklom razdoblju imali smo oko 40 milijuna kuna 
investicija, od čega su 30 milijuna kuna bespovratna 
sredstva Europske unije, a najvažniji projekti su rekon-
strukcija i dogradnja Vatrogasnog doma te dječjeg vr-
tića u Marijancima koji će biti spreman za cjelodnevni 
boravak djece, ukupne vrijednosti oko 6 milijuna kuna. 
U naselju Črnkovci provodimo rekonstrukciju Vatroga-
snog i Društvenog doma vrijednosti 9 milijuna kuna, a 
započeli smo i izgradnju kanalizacije, za što smo tako-
đer povukli značajna sredstva iz Europske unije“, ista-
knuo je načelnik Dorkić.

Branko Belcar, ravnatelj Osnovne škole Matija Gubec 
Magadenovac u čijem sastavu djeluje Područna škola 
Marijanci, naglasio je kako je zahvaljujući Osječko-ba-
ranjskoj županiji i županu Ivanu Anušiću izgrađena 
osmogodišnja Područna škola u Marijancima, a pred 
otvaranjem je nova nastavno-sportska dvorana uku-
pno vrijedna više od 5 milijuna kuna. Inače, nastavu u 
Područnoj školi u Marijancima pohađa 98 učenika od 
prvog do osmog razreda. 

Uvjerio se i u velika ulaganja u objekte DVD-ova

Bočkinci su sa susjednim Črnkovcima sada povezani 

i pješačko-biciklističkom stazom s rasvjetom
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I OPĆINA MARIJANCI DIONIK JE NOVOG 
VELIKOG PROJEKTA

Geotermalni izvori 
kao mogućnost za 
nova ulaganja 

U Velikoj vijećnici Skupštine Osječko-baranjske županije 
sredinom veljače održana je Početna konferencija pro-
jekta „Studijsko-tehnička dokumentacija geotermalnog 
potencijala Osječko-baranjske županije“. Naime, kako bi 
stvorila pretpostavke za realizaciju projekta istraživanja 
potencijala geotermalne energije na svom području, od-
nosno korištenja tih   resursa za proizvodnju energije te 
razvoj poljoprivrede i turizma, Osječko-baranjska župani-
ja pokrenula je projekt „Studijsko-tehnička dokumentaci-
ja geotermalnog potencijala Osječko-baranjske županije“.

Projekt je odobren za financiranje od strane Ministarstva 
regionalnog razvoja i fondova EU, pa je 26. srpnja 2019. 
godine zaključen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredsta-
va između Ministarstva, Središnje agencije za financiranje 
i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) i Osječko-ba-
ranjske županije. Nakon provedenog postupka javne na-
bave odabran je izvršitelj, a to je zajednica ponuditelja 
Geoda Consulting d.o.o. iz Zagreba, Energetski institut Hr-
voje Požar iz Zagreba i Crodux derivati dva d.o.o., s kojima 
je 25. rujna 2020. godine potpisan Ugovor o izradi doku-
mentacije geotermalnog potencijala OBŽ, pa je izrađena i 
prezentirana Studija o mogućnostima iskorištavanja geo-
termalnog potencijala na području županije. 

„Izuzetno smo ponosni na ovaj projekt, vrijedan 3,2 mili-
juna kuna, od čega je 2,8 milijuna sufinancirano od strane 
Europske unije. Vijesti koje imamo o geotermalnim po-
tencijalima u našoj županiji su vrlo dobre i veseli nas mo-
gućnost iskorištavanja ove vrste energije u budućnosti, 
prije svega u poljoprivredi, dobivanju električne energi-
je, ali i zdravstvenom turizmu. Vrlo brzo bit će dovršena 
i kompletna studija nakon koje ćemo znati koji su točno 
potencijali svakog pojedinačnog geotermalnog izvora te 
ćemo biti korak bliže njihovu iskorištavanju u različitim 
područjima gospodarstva i turizma“, rekao je župan Ivan 
Anušić te dodao da je Island primjer zemlje koja sjajno 
koristi geotermalne izvore za razvoj gospodarstva, ali i 
kako je istok Hrvatske bogat geotermalnim izvorima te 
je sada vrijeme da se razviju i aktiviraju ti potencijali što 
će posljedično dovesti do stvaranja novih radnih mjesta i 
gospodarskog rasta.

Ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Tra-
mišak izrazila je zadovoljstvo tijekom još jednog projekta 
na području OBŽ koji se financira iz fondova EU. „Nove 
mogućnosti koje nam se otvaraju u novom programskom 
razdoblju 2021.-2027. upravo su ciljane na korištenje pa-
metne zelene energije, digitalizacije, digitalne transfor-
macije i svega drugog što će doprinositi kvalitetnijem 
rastu gospodarstva RH. Ti potencijali na području OBŽ 
su zaista kvalitetni resursi koji se mogu koristiti u sve tri 
moguće svrhe korištenja samih izvora; energetske svrhe, 
poljoprivrednu proizvodnju i balneološke svrhe, odnosno 
razvoj kontinentalnog turizma. Sve tri opcije su otvorene, 
potencijale imamo, a Ministarstvo regionalnog razvoja i 
fondova EU je na raspolaganju za kreiranje novih projeka-
ta koji će koristiti geotermalni potencijal kao izvor ener-
gije“ kazala je ministrica Tramišak.

Dodala je da na području OBŽ trenutno ima dogovorenih 
projekata u vrijednosti 5,8 milijardi kuna koji se financi-
raju iz fondova EU. „Rok za njihov završetak je do 2023. 
godine, a ova konferencija je primjer da se ide u dobrom 
smjeru i da će svi projekti biti kvalitetno i na vrijeme rea-
lizirani“, zaključila je.

„Nakon obavljenih analiza izdvojili smo lokacije koje su 
potencijalne za proizvodnju geotermalne vode iz geo-
termalnih vodonosnika na području županije. Ustanovili 
smo da postoji više od 11 lokacija koje se mogu koristiti 
u toplinarstvu, zatim sedam lokacija s temperaturama iz-
među 100 i 120° C zadovoljavajućeg protoka i koje bi se 
mogle koristiti za proizvodnju struje putem modularnih 
elektrana, te tri lokacije na kojima bi se struja mogla pro-
izvoditi putem velikih geotermalnih elektrana. 

Zadatak u drugom dijelu Studije je od svih tih lokacija, 
detaljno analizirati pet mikrolokacija, a mi smo se, na te-
melju tehnoloških i ekonomskih parametara, odlučili za 
područje Donjeg Miholjca, Osijeka, Čamagajevaca, Gata i 
Marijanaca“, istaknula je Željka Sladović u ime izvršitelja 
projekta izrade dokumentacije.  

Čamagajevci postaju jedna  
od 5 glavnih mikrolokacija za  
analizu geotermalnih izvora u Županiji
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OPĆINI MARIJANCI DODIJELJENA SREDSTVA 
MINISTARSTVA REGIONALNOG RAZVOJA

Za završetak parkirališta 
i rasvjete u Marijancima 
300.000 kuna

VIJEĆNICI OPĆINE MARIJANCI USVOJILI NOVI 
SPORAZUM

Novi oblici suradnje s 
Općinom Magadenovac 
Među brojnim točkama dnevnog reda koje su usvojene na 
posljednjoj prošlogodišnjoj sjednici Općinskog vijeća Mari-
janci, posebnu pozornost zaslužilo je i prihvaćanje Spora-
zuma o međusobnoj suradnji Općine Magadenovac i Općine 
Marijanci.

On je naime utemeljen na odredbi Europske povelje o lokal-
noj samoupravi koja proklamira suradnju lokalnih jedinica 
samouprave radi obavljanja poslova od zajedničkog interesa 
te na Zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi koji kaže da 
općine, gradovi i županije mogu međusobno surađivati na 
unapređenju gospodarskog i društvenog razvitka svojih za-
jednica, u budućnosti bi trebao čvršće povezati Općinu Ma-
rijanci i Općinu Magadenovac na područjima od obostranog 
interesa.

Naime, kako je vijećnicima prezentirao načelnik Općine Dar-
ko Dorkić, u cilju funkcionalne i organizacijske suradnje dvije 
općine izrazile su spremnost za zajedničko obavljanje odre-
đenih lokalnih poslova koji su u djelokrugu nadležnosti jedi-
nica lokalne samouprave, a koje obuhvaćaju područja komu-
nalnog gospodarstva, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu 
zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, 
tjelesnu kulturu i sport, zaštitu i unapređenje prirodnog 
okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu, poslove izvršavanja 
upravnih postupaka u nadležnosti općina, te druga područja 
života i djelovanja građana. 

„Među brojnim prednostima koje će nam donijeti suradnja s 
Općinom Magadenovac, svakako treba izdvojiti njihovu spre-
mnost za pridruživanje našem novoizgrađenom Reciklažnom 
dvorištu u Kunišincima, dok bi se Općina Marijanci pridruži-
la komunalnom poduzeću Općine Magadenovac. Osim toga, 
ova suradnja nam pruža mogućnost i za zajedničko obavlja-
nje određenih lokalnih poslova, odnosno službi i funkcional-
no povezivanje kroz zajedničko obavljanje pojedinih poslova 
kao što su komunalni redar i poljarska služba“, naglasio je 
načelnik Dorkić. 

Za završetak parkirališta i  
rasvjete Općina je dobila 300.000 kuna

Načelnik Darko Dorkić, 
ministrica Nataša Tramišak i 
župan Ivan Anušić

Ministrica regionalnoga 
razvoja i fondova Europske 
unije Nataša Tramišak u 
petak 5.ožujka u Osijeku je 
čelnicima općina i gradova 
s područja Osječko-ba-
ranjske županije uručila 41 
ugovor ukupne vrijednosti 
11,5 milijuna kuna. Riječ 
je o ugovorima i odobre-
nim sredstava iz Programa 
održivog razvoja lokalne 
zajednice i Programa po-
drške regionalnom razvoju 
namijenjenih za potrebe 

lokalne zajednice, priopćeno je iz Osječko-baranjske župa-
nije.

Istom uručivanju ugovora nazočio je i načelnik Općine Mari-
janci Darko Dorkić, koji je ovom prigodom dobio ugovor vri-
jedan 300.000 kuna za financiranje projekta II faze izgradnje 
parkirališta i javne rasvjete u naselju Marijanci. Zahvaljujući 
istim sredstvima, Općina Marijanci u narednim će mjesecima 
završiti isti projekt i tako osigurati optimalan broj parkirališ-
nih mjesta koja su općinskom središtu godinama nedosta-
jala.

Prigodom uručivanja ugovora, osječko-baranjski župan Ivan 
Anušić poručio je da su projekti održivog i regionalnog ra-
zvoja iznimno važni za Osječko-baranjsku županiju, jer su 
ulaskom Hrvatske u Europsku uniju na raspolaganju sred-
stva europskih fondova koja se trebaju koristiti, baš kao i 
nacionalna: za projekte koji se tiču svakodnevnog života, od 
projekata za domove za starije i nemoćne, vrtiće, škole, su-
stave aglomeracija i ostale kojima se podiže kvaliteta živo-
ta stanovnika županije. Dodao je kako je Županija aplicirala 
dva projekta, odnosno obnovu i dogradnju Doma za starije i 
nemoćne osobe Beli Manastir te izgradnju školske sportske 
dvorane u Ivanovcu, a sve ostalo su projekti općina i gradova, 
i to gotovo svih s područja županije.

Nakon uručenja ugovora ministrica Nataša Tramišak je ista-
knula da je cilj ovih programa da sve općine i gradovi mogu 
unaprijediti kvalitetu života na svom području, i to prven-
stveno putem male infrastrukture kao što su ceste, javna ra-
svjeta, dječji vrtići, ulaganja u osnovne škole, domove zdrav-
lja, odnosno u sve što život građana čini kvalitetnijim, a javne 
usluge dostupnijim.
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ODRŽANA IZVJEŠTAJNO-IZBORNA SJEDNICA SKUPŠTINE VATROGASNE ZAJEDNICE 
OPĆINE MARIJANCI

DVD Črnkovci primljeno u 
članstvo VZ Općine Marijanci

Dobrovoljno vatrogasno društvo Marijanci uz pridr-
žavanje svih propisanih epidemioloških mjera bilo je 
domaćin izborno-izvještajne sjednice Skupštine Vatro-
gasne zajednice općine Marijanci  koja je održana  13. 
ožujka 2021. godine. Sjednicu Skupštine predvodio 
je Dragan Krleža, uz članove radnog voditeljstva Đuru 
Aničića i Šimu Vukelića, a sjednici je nazočila većina od 
ukupno 33 članova Skupštine.

Tom prigodom, aktualni predsjednik Dragan Krleža 
podnio je financijsko izvješće za proteklu 2020. godi-
nu kao i za proteklo mandatno razdoblje 2017-2021.dok 
je općinski zapovjednik Goran Krleža podnio izvješće 
o radu Zajednice u protekloj godini i mandatnom raz-
doblju s osvrtom na opremljenost, brojnost članova i 
intervencija članica Zajednice na području općine Ma-
rijanci.

Iako su se Vatrogasnoj zajednici Općine nadali da će 
prvo desetljeće postojanja koje se navršilo 2020.godi-
ne obilježiti u svečanijem tonu, njihove planove napra-
sno je prekinula pandemija COVID-19 zbog koje su sve 
planirane aktivnosti u prošloj godini zbog preporuka 
Stožera civilne zaštite bile svedene na minimum. Ipak, 
prošla godina ostat će upamćena i po činjenici da su 
se sredinom travnja 2020.godine DVD Marijanci uselili 
u svoj novi, dograđeni dom u sklopu kojeg su dvije pro-

storije doma ustupljene VZO Marijanci na korištenje. 
Time je Vatrogasna zajednica dobila svoj ured i prosto-
riju za sastanke opremljene sa uredskim namještajem 
što dotada nije imala.

„Operativne postrojbe VZO Marijanci u prošloj godi-
ni imale su ukupno 25 intervencija od čega su 7 bile 
požarne, a 18 tehničkih intervencija. Na intervencija-
ma je sudjelovalo ukupno 80 vatrogasaca s 25 vozila i 
pri tom je odrađeno gotovo 76 sati rada“, naglasio je u 
svom izvješću zapovjednik Goran Krleža dodavši da je 
u sastavu VZOM u prošloj godini ukupno djelovalo 310 
članova svih uzrasta o čega je 64 vatrogasni pomladak, 
40 članova mladeži, 78 izvršnih članova, 69 operativnih 
članova, 1 pričuvni, 2 pomažuća, 2 počasna i 54 ostalih 
članova. 

Vatrogasna zajednica Općine prostorije je dobila u 

obnovljenom DVD domu u Marijancima

Veliko srce za 
postradale u 
potresu
U organizaciji Vatrogasne zajednice Općine Ma-
rijanci, već prvi i drugi dan nakon potresa u Ba-
novini, vatrogasci su se u svim Dobrovoljnim va-
trogasnim društvima općine ekipirali i preuzeli 
organizaciju sakupljanja humanitarne pomoći za 
postradale. Mještani su se odazvali u vrlo veli-
kom broju i u vatrogasne su domove su donosili 
hranu, higijenske potrepštine, osobnu zaštitnu 
opremu i drugo, a vatrogasci su sve to sortirali, 
pakirali i brinuli se da se isto dopremi do Crve-
nog križa Donji Miholjac, odakle se dalje tran-
sportiralo i prosljeđivalo u Sisačko-moslavačku 
županiju.

Kao i mnogo puta dosada kada je to bilo najpo-
trebnije, vatrogasci i mještani Općine Marijanci 
pokazali su koliko imaju veliko srce za ljude u 
nevolji i kako su sposobni brzo reagirati i orga-
nizirati se u pružanju pomoći u kriznim situaci-
jama. 
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Svi DVD-i Općine Marijanci sada su u jednoj Zajednici

sjedništvo Zajednice sljedećih pet godina voditi no-
voizabrani, ali i dosadašnji predsjednik Zajednice 
Dragan Krleža (DVD Marijanci) i novoizabrani do-
predsjednik Kruno Belošević (DVD Čamagajevci), dok 
će Zapovjedništvo voditi Goran Krleža (DVD Marijan-
ci) i njegov zamjenik Hrvoje Majdenić (DVD Črnkovci). 

U pozdravnim govorima  okupljenima su se 
obratili  Stjepan Koški, predsjednik Nadzornog od-
bora Hrvatske vatrogasne zajednice i tajnik VZ 
Osječko-baranjske, koji je u svom izlaganju istaknuo 
Zajednicu Marijanci kao primjer „male“ Zajednice 
koja svojim radom, organiziranošću može reći da 
radi velike stvari na području vatrogastva te može 
samo služiti kao primjer ostalima organizacijama 
što svakako ne bi bilo moguće bez podrške općin-
skih tijela i načelnika općine Marijanci. 

Darko Dorkić,  načelnik Općine Marijanci i dosa-
dašnji dopredsjednik Zajednice, zahvalio se svim 
članovima s kojima je surađivao u radu Zajednice 
u proteklih deset godina koliko je on obnašao duž-
nost zamjenika predsjednika Zajednice. Istaknuo je 
da je izuzetno ponosan na proteklo desetogodišnje 
razdoblje od osnutka Vatrogasne zajednice općine 
Marijanci, pogotovo jer je u radu Zajednice od sa-
mog osnutka vidio želju i volju svih članova za višim 
dostignućima na području vatrogastva od kojih se 
dobar dio već i ostvario. Dometnuo je da je i sam 
ponekad kao načelnik Općine bio u nedoumici pr-
venstveno zbog financijske prirode, a vezano za rea-
lizaciju projekata i ispunjenja istih,  no danas je po-
nosan što se u svemu tome uspjelo! U nastavku svog 
izlaganja istaknuo je da su realizirani svi zacrtani 
projekti: od opremanja Društava članica, završetka 
dogradnje Vatrogasnog doma u Marijancima, te sko-
rog završetka radova dogradnje vatrogasnog doma 
u Črnkovcima. Ipak, s obzirom na zatečeno stanje 
više se može govoriti u oba slučaja o izgradnji, nego 
dogradnji promatrajući opseg radova i uložena fi-
nancijska sredstva u objekte koji su na ponos svojoj 
Općini i članstvu. 

U organizaciji VZOM, DVD-ovi su dali veliki doprinos 

prilikom prikupljanja pomoći za potresom razorenu 

Banovinu

Skupština Vatrogasne zajednice Općine Marijanci

Nakon usvajanja podnijetih izvješća i iznesenih plano-
va za naredno razdoblje te financijskih dokumenata, 
nakon prijedloga Predsjedništva uslijedilo je donoše-
nje odluke o prijemu Dobrovoljnog vatrogasnog druš-
tva Črnkovci u članstvo Zajednice, te odluke o razrješe-
nju  dužnosnicima i radnim tijelima Zajednice kojima 
je ove godine istekao četverogodišnji mandat. Po pro-
vedenoj raspravi jednoglasno je odlučeno da će Pred-
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ULAGANJA U UNAPREĐENJE ŠKOLSTVA NA PODRUČJU OPĆINE

Za škole u Marijancima i 
Črnkovcima – 50.000 kuna

Osnovnim školama Hrvatski sokol Podravski Podgajci 
i Matija Gubec Magadenovac, Općina Marijanci će ove 
godine iz proračunskih sredstava sufinancirati aktivno-
sti s ukupno 50.000 kuna. Školi iz Podravskih Podgaja-
ca za dvije je aktivnosti u Područnoj školi u Črnkovcima 
odobreno 25.000 kuna kao i školi iz Magadenovca za 
potrebe Područne škole u Marijancima. Ove dvije škole 
prijavile su se na objavljeni javni poziv Općine Marijan-
ci za sufinanciranje provedbe aktivnosti školskih usta-
nova s područja Općine Marijanci.

Tim povodom, u petak 23.travnja u Marijancima su 
potpisani ugovori između Općine Marijanci i ove dvije 
osnovnoškolske ustanove koje su paragrafirali načel-
nik Općine Marijanci Darko Dorkić, te ravnatelj Osnov-
ne škole Hrvatski sokol Podravski Podgajci, Krešimir 
Lagetar i ravnatelj Osnovne škole Matija Gubec Maga-
denovac, Branko Belcar. 

Kako je obrazložio ravnatelj Krešimir Lagetar, škola Hr-
vatski sokol iz P.Podgajaca nominirala je 2 programa za 
povećanje sigurnosti učenika i djelatnika škole za svoju 
Područnu školu Črnkovcima. „Prvi se odnosi na postav-
ljanje video nadzora na Područnoj školi u Črnkovcima 
čija je ukupna vrijednost 13.940 kuna za što nam je 
odobreno 10.000 kuna. Drugi je projekt „Osiguranje 
prostora oko područne škole”, za nabavku nove kapije 
i dio panel ograde uz rijeku Karašicu procijenjene vri-
jednosti 16.612 kuna, za koji će nam Općina Marijanci 

osigurati 15.000 kuna“, rekao je Lagetar podsjećajući i 
na ranija ulaganja Općine Marijanci u ovu školu u koju 
je investirala više od 30.000 kuna za novu stolariju na 
školi, kompletnu obnovu hola novim pločicama, nove 
garderobe i druge zahvate. 

Ravnatelj Lagetar je otkrio i da matična škola sa Župa-
nijom Osječko-baranjskom kao osnivačem, pregovara i 
oko uvođenja jednosmjenske nastave u školi Črnkovci 
koju pohađa 41 učenik. „Da bismo to uspjeli realizirati, 
trebali bismo u sklopu postojeće školske zgrade izgra-
diti još dvije učionice za što već postoji projektna do-
kumentacija. Ukoliko nam se to odobri, sredstva koja 
smo sada dobili od Općine Marijanci nećemo iskori-
stiti za prvobitnu namjenu, već ćemo ih preusmjeriti u 
opremanje učionica i nabavku klupa i stolica“, najavio 
je ravnatelj govoreći o Područnoj školi u Črnkovcima 
koju u budućnosti još očekuje i obnova školskog igra-
lišta za koje također postoji projektna dokumentacija 
koju je isfinancirala Općina Marijanci te uređenje oko-
liša škole. 

Osnovna škola Magadenovac na javni poziv Općine 
Marijanci javila se potaknuta željom roditelja da svi 
učenici škole kako u matičnoj, tako i u Područnoj školi 
Marijanci i svih preostalih osam odjela, imaju jedna-
ke uvjete prehrane, odnosno kuhanu hranu. „Projekt 
je zamišljen na način da se sakupe sredstva i naba-
vi adekvatno vozilo za prijevoz hrane. U tome će nam 
Općina Marijanci pomoći s upravo odobrenih 25.000 
kuna, a preostala sredstva potraživat ćemo od našeg 
osnivača, te privrednih subjekata našeg upisnog po-
dručja. Kuhana hrana prevozila bi se iz dva školska 
objekta u Magadenovcu i Marijancima gdje prema pro-
pisanim standardima postoje uređene školske kuhinje. 
S novonabavljenim vozilom hrana iz Marijanaca bi se 
distribuirala u Područne odjele u Čamagajevcima, Ra-
dikovcima, Miholjačkom Poreču i Golincima“, rekao je 
o novom projektu ravnatelj Belcar zahvalivši se na od-
ličnoj suradnji Općini Marijanci i načelniku Darku Dor-
kiću. Belcar je izrazio i nadu da će otvorenje nove na-
stavno-školske dvorane u Marijancima biti početkom 
sljedeće školske godine.  

Za financiranje školskih  
aktivnosti Općina je izdvojila 50.000 kuna
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POTPISANI UGOVORI IZMEĐU OPĆINE MARIJANCI I ŽUPA MARIJANCI I PODRAVSKI 
PODGAJCI

Župi Marijanci financijska pomoć za obnovu 
fasade, a crkvi u Črnkovcima za novi krov
U prostorima Društvenog doma u Marijancima, u petak 
23.travnja upriličeno je potpisivanje ugovora o dodjeli finan-
cijskih sredstava između Općine Marijanci i župe Svetog Petra 
i Pavla Marijanci te župe Svetog Martina Podravski Podgajci. 
Ugovore su s načelnikom Općine Marijanci Darkom Dorkićem 
potpisali  župnik župe Marijanci, vlč.Željko Zuanović i župnik 
župe Podravski Podgajci, vlč. Siniša Paušić. 

Ovom prigodom načelnik Općine Darko Dorkić podsjetio je 
na vrlo dobru dugogodišnju suradnju s dvije župe na svom 
području za koje posljednjih nekoliko godina Općina u pro-
računu redovito osigurava sredstva za održavanje vjerskih 
objekata. Da je ta kvalitetna suradnja i obostrana, dokaz je 
da je upravo župa Marijanci darovala vlastito zemljište za iz-
gradnju nove područne škole i nastavno-sportske dvorane u 
Marijancima. 

Zahvalivši se u osobno te ime župe i župljana na dragocjenoj 
pomoći Općini Marijanci, vlč.Siniša Paušić je naglasio kako 
im je vlastitim redovitim sredstvima samostalno nemoguće 
provesti veće zahvate na crkvenim objektima, pa je stoga 
svaka pomoć dobrodošla – posebno u ovakvim projektima 
kao što je izmjena krovišta na crkvi u Črnkovcima kojim će 
se ovaj problem dugoročno i 
kvalitetno riješiti za sljedećih 
nekoliko desetljeća. 

„Nakon što smo prošle godine 
od Općine dobili 195.000 kuna 
za uređenje pročelja i tornja 
crkve u Marijancima što je bio 
veliki događaj za selo, novih 
155.000 kuna bit će nam vri-
jedna pomoć da nastavimo s 
radovima na obnovi crkve koja 
poprima sve ljepši izgled. S ob-
zirom da je crkva pod zaštitom 
konzervatora, radovi idu nešto 
sporije, no nadamo se da ćemo 
zajedničkim snagama možda 
već ove godine proslaviti bla-
goslov naše obnovljene crkve“, 
poručio je župnik Zuanović.  

U tijeku je opsežna obnova crkve u Marijancima

Na osnovu raspisanog javnog poziva, Općina Marijanci je 
župi Marijanci dodijelila potporu u iznosu od 155.000 kuna 
za obnovu unutarnje i vanjske fasade crkve Svetog Petra i Pa-
vla. Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 322.693,75 kuna s 
PDV-om, a utvrđena je temeljem Ugovora o izvođenju radova 
između tvrtke Visio d.o.o Osijek i Župe Marijanci. Naime, župa 
Marijanci je u svojoj prijavi obrazložila da je župna crkva sv. 
Petra i Pavla u Marijancima zaštićeno i registrirano kulturno 
dobro Republike Hrvatske sa gotičkim portalom na južnim 
vratima koji datira iz 14. stoljeća, te da spomenuti vjerski 
objekt zahtjeva sveobuhvatnu obnovu koja iziskuje znatne 
financijske izdatke. U prvoj fazi kompletno obnovljen zvonik 
crkve dok druga faza predviđa radove na kompletnoj obnovi 
unutarnje i vanjske fasade.

Župi Svetog Martina Podravski Podgajci kojoj pripada i filijal-
na crkva u Črnkovcima te crkva u Bočkincima, nakon prijave 
na javni poziv Općina Marijanci dodijelila je 45.000 kuna za 
provedbu dijela projekta izmjene pokrova crkve Svetog Lovre 
u Črnkovcima čija je ukupna vrijednost 89.640,63 kune. Ne-
tom završeni projekt izmjene krovišta na crkvi u Črnkovcima 
bio je neophodan zbog toga što je pokrov od šindre na 
objektu bio dotrajao te ga je bilo potrebno zamijeniti novim 
limenim pokrovom. 

Potpisivanje ugovora sa  
župnicima koji djeluju na području Općine

Crkva u Črnkovcima  
dobila je novi krov
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OPĆINE MARIJANCI, VILJEVO, PODRAVSKA MOSLAVINA I GRAD DONJI MIHOLJAC 
POTPISALI SPORAZUM O SURADNJI I FINANCIRANJU RADA DJEČJEG VRTIĆA 
PINOKIO DONJI MIHOLJAC 

Udruživanje i solidarnost do ušteda i 
funkcionalnijeg rada vrtića

U prostorima Gradske uprave u Donjem Miholjcu 16.ožuj-
ka održana je svečanost potpisivanja Sporazuma o zajed-
ničkoj suradnji i financiranju rada Dječjeg vrtića Pinokio 
Donji Miholjac kojim se reguliraju se međusobna prava 
i obveze potpisnika Sporazuma vezano uz priključenje 
novoizgrađenih dječjih vrtića u Općinama Marijanci, Po-
dravska Moslavina i Viljevo Dječjem vrtiću Pinokio Donji 
Miholjac koji mu je osnivač i čiji je proračunski korisnik. 

Gradonačelnik Donjeg Miholjca Goran Aladić je izrazio 
zadovoljstvo potpisivanjem ovog dokumenta koji se pri-
prema duže vrijeme, a koji za krajnji cilj ima smanjenje 
troškova poslovanja. „Vrtić Pinokio će u ovom slučaju biti 
krovna institucija koja će osiguravati rad vrtića, a lokal-
na samouprava će biti ta koja će sufinancirati rad vrtića. 
Smanjenje troškova ogledat će se u prvom redu kroz us-
luge zajedničke službe koja će raditi za sve vrtiće koji su 
u sastavu vrtića Pinokio“, poručio je prvi čovjek Grada Do-
njeg Miholjca dodavši kako će novim ustrojem Dječji vrtić 
Pinokio imati više od 300 djece.

Načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić, koji se na sve-
čanosti obratio u ime načelnika Općina koje su potpisni-
ce ovog Sporazuma, prvenstveno se zahvalio Gradskom 
vijeću Donjeg Miholjca, gradonačelniku Goranu Aladiću 
te ravnateljici vrtića Pinokio Jadranki Landup, smatrajući 
da je uz uštede koje se postižu ovakvim Sporazumom pri 

funkcioniranju vrtića, jednako važna i međusobna soli-
darnost svih sudionika koja je na ovom primjeru posebno 
došla do izražaja.

U svom obraćanju, načelnik Općine Marijanci je podsjetio 
da su temelji i pretpostavke za potpisivanje ovog doku-
menta bili postavljeni prije više godina, kada su jedini-
ce lokalne samouprave oko Donjeg Miholjca odlučile da 
standard življenja na svojim prostorima trebaju podići na 
puno višu razinu, ali i da za to trebaju izgraditi odgova-
rajuću infrastrukturu. U sklopu toga, donijete su i Odluke 
o izgradnji novih Dječjih vrtića koji su podignuti velikim 
dijelom zahvaljujući sredstvima iz Fondova EU. 

„Samo u proteklih nekoliko godina u te projekte od kojih 
su neki završeni, a neki pri završetku, uloženo je oko 20 
milijuna kuna kako bi danas uopće nazočili ovom doga-
đaju i raspravljali o funkcioniranju dječjih vrtića u jedi-
nicama lokalne samouprave oko Donjeg Miholjca. Time 
smo stvorili preduvjete i priliku za stotinjak djece, koji to 
dosad nisu mogli, da pohađaju dječji vrtić u svojim op-
ćinama. Osiguravanjem tih i drugih preduvjeta u našim 
jedinicama lokalne samouprave, stvaramo i okruženje za 
naše mlade obitelji da ostanu živjeti na ovim prostori-
ma,“ poručio je načelnik Dorkić naglašavajući kako je uz 
izgradnju vrtića u Marijancima vrijednog oko 6 milijuna 
kuna, kvaliteta življenja na području Općine podignuta za 
još jednu stepenicu. Podsjetio je i kako suradnja s Dječjim 
vrtićem Pinokio za Općinu Marijanci traje već gotovo 30 
godina koliko na ovim prostorima egzistira područni vrtić 
s poludnevnim boravkom, a na području Općine djeluje i 
vrtić u Črnkovcima. 

Ravnateljica Dječjeg vrtića Pinokio Donji Miholjac Jadran-
ka Landup je najavila kako će novim ustrojem Dječji vrtić 
dobiti dva stručna suradnika: pedagoga i zdravstvenog 
voditelja te tajnika, kako bi se ispoštovali propisani peda-
goški standardi. Kako Dječji vrtić trenutačno ima ravnate-
lja i voditelja računovodstva, na taj način moći će se odra-
đivati svi potrebni poslovi vezani uz odgojno obrazovni 
rad, usavršavanje te praćenje kvalitete i postavljanje viših 
standarda rada. Ravnateljica je podsjetila i kako matični 
vrtić u Donjem Miholjcu ima 10-satni program. Područni 
vrtić u Marijancima koji je je dosada imao 5,5-satni pro-
gram, od jeseni će također dobiti 10-satni program sa dvi-
je skupine te jasličkom skupinom.     

Potpisivanje ugovora za Dječji vrtić Pinokio
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RAZGOVOR: DARIO PANDURIĆ, TAJNIK NK HAJDUK MARIJANCI O NASTAVKU 
NATJECANJA NOGOMETNIH KLUBOVA OPĆINE MARIJANCI U 
SEZONI 2020./2021.

U znaku promjene formata II 
ŽNL Valpovo-Donji Miholjac 

Dolaskom proljeća, na nogometne terene klubova 
Općine Marijanci vratila su se, dugo očekivana, sports-
ka natjecanja. Zbog COVID-19 mjera, lige u kojima se 
natječu klubovi, kasnile su tjedan dana s početkom 
odigravanja utakmica pa je vikend 20.03. i 21.03.2021. 
donio nastavak, doznajemo od Daria Pandurića, tajnika 
u NK Hajduk Marijanci.

„NK “Hajduk” Marijanci je nakon nepunih dva mjese-
ca priprema, započeo proljetni dio prvenstva u I ŽNL 
Osječko-baranjskoj te nakon nekoliko pobjeda i po-
raza drži sredinu tablice. Predsjednik kluba, Branko 
Plužarić, zadovoljan je trenutnim poretkom te vjeruje 
da će igrači zajedno s trenerom zadržati postignute re-
zultate do kraja prvenstva. U rad Kluba uključeni su i 
pioniri, koji se natječu u Ligi starijih pionira NS Donji 
Miholjac. Njihovo prvenstvo je također nastavljeno, pa 
tako uz nekoliko treninga tjedno, svaki vikend odigra-
vaju utakmice,“ kazao je Pandurić.

II ŽNL Valpovo-Donji Miholjac je ove sezone promije-
nila format natjecanja pa je uz tri utakmice doigravan-
ja, u proljetnom dijelu podijeljena na Ligu za prvaka 
i Ligu za ostanak. U Ligu za prvaka se plasirala ekipa 
NK “Mladost” Črnkovci i tamo nastavlja natjecanje do 

kraja prvenstva. Pioni-
ri NK “Mladost” Črnkovci 
isto nastupaju u Ligi stari-
jih pionira NS Donji Miholjac, 
tako da su od šest ekipa koje 
sačinjavaju ligu, dvije ekipe 
pionira s područja Općine 
Marijanci.

NK “Bočkinci” iz Bočkinaca ovog proljeća nastupa u 
Ligi za ostanak II ŽNL Valpovo-Donji Miholjac bez ika-
kvih bojazni, jer imaju dobru ekipu za ovu ligu i nadaju 
se nastavku natjecanja bez posebnih stresova.

„Od iduće sezone 2021./2022. ukida se II ŽNL Valpo-
vo-Donji Miholjac i nakon 35 godina postojanja, presta-
je s radom. U II ŽNL NS Donji Miholjac nastupat će 12 
postojećih klubova u “lovu” na prvo mjesto koje vodi 
u kvalifikacije za I ŽNL Osječko-baranjsku. NS Valpovo 
će svoje klubove, kojih ima više, rasporediti u II ŽNL i 
III ŽNL. Prvak II ŽNL NS Valpovo, isto tako, ide u kval-
ifikacije za I ŽNL Osječko-baranjsku. Dosada je prvak 
II ŽNL Valpovo-Donji Miholjac ulazio direktno u I ŽNL 
bez kvalifikacija, no iduće sezone te pogodnosti više 
nema“, pojašnjava Dario Pandurić.

U ovo doba COVID-19 mjera, najviše su zakinuti navijači 
klubova jer donijete epidemiološke mjere ne dozvolja-
vaju prisustvo gledatelja na nogometnim utakmicama. 
Svi se nadaju da ovakvo stanje neće dugo potrajati i 
da ćemo se uskoro vratiti našem “starom normalnom” 
životu. Bez gledatelja, sportska natjecanja, pogoto-
vo amaterska, nemaju smisla jer gledatelji-navijači 
održavaju na životu većinu klubova uz donacije općina 
i gradova te različitih sponzora.

„Ovom prilikom, predsjednici nogometnih klubova 
Općine Marijanci, zahvaljuju se Općini Marijanci na 
svekolikoj potpori i pomoći koju dobivaju sve ove go-
dine“, poručio je Pandurić.

Tajnik NK Hajduk  
Marijanci  

Dario Pandurić

Dario je uvijek uz svoje igrače
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