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BILTEN ǀ Općina Marijanci

  NAČELNIK OPĆINE MARIJANCI DARKO DORKIĆ O GODINI NA IZMAKU:

Izazovna i burna godina u 
znaku završavanja započetih 
projekata

Štovani stanovnici Općine Marijanci,

na kraju smo još jedne kalendarske godine: godine u 
kojoj smo se nastavili boriti i suživljavati s pošasti pan-
demije koronavirusa, izborne godine u kojoj su naši bi-
rači izabrali novo Općinsko vijeće, ali i potvrdili želju 
za kontinuitetom mojim ponovnim reizborom na na-
čelničku funkciju, te godine u kojoj smo završavanjem 
započetih projekata i pripremom novih u općinskoj up-
ravi, poručili da nam je kvaliteta življenja svakog našeg 
žitelja bio i ostao primarni cilj kojemu ćemo stremiti i u 
razdoblju koje dolazi. U tim i takvim okolnostima, svaki 
naš korak i završeni projekt još nam je draži i vrjedniji, 
a vaša stalna podrška poticaj da na istim načelima na-
stavimo i dalje. 

Unatoč nemalim financijskim nestabilnostima u cije-
lom svijetu koje je uzrokovala kriza izazvana pandemi-
jom, Općina Marijanci i u ovoj je godini uspjela zadržati 

sve postojeće mjere namijenjene svim dobnim skupi-
nama stanovništva: od dodjele pomoći pri studiranju, 
pomoći za podmirenje troškova stanovanja srednjoš-
kolaca,  isplate sredstava za sufinanciranje provedbe 
aktivnosti školskih ustanova na području Općine kao i 
za sufinanciranje provedbe aktivnosti vjerskih zajedni-
ca sa područja Općine Marijanci u 2021. godini. Odra-
đene su pripreme i proveden postupak zapošljavanja 
4 osobe u javnim radovima na 6 mjeseci koji se 100 
posto financira sredstvima Hrvatskog zavoda za zapo-
šljavanje, a organizirana je i provedena isplata uskr-
snica umirovljenicima, korisnicima socijalne pomoći, 
nezaposlenim hrvatskim braniteljima, te korisnicima 
nacionalne naknade za starije osobe s područja Op-
ćine Marijanci. Isto će ovih dana biti i s božićnicama.

Osobito mi je zadovoljstvo što smo 30.ožujka na sim-
boličan način obilježili početak rada Reciklažnog dvo-
rišta u Kunišincima, a nakon što sam odradio sam niz 
aktivnosti u pripremi Sporazuma o suradnji i financira-
nju rada Dječjeg vrtića „Pinokio” Donji Miholjac kojeg 
smo zajedno sa Gradom Donji Miholjac, Općinama Vi-
ljevo i Podravska Moslavina svečano potpisali 16. ožuj-
ka, stvoreni su svi potrebni preduvjeti da naš obnovlje-
ni vrtić u Marijancima započne s radom od 1. siječnja 
2022.godine za dvije skupine s cjelodnevnim boravkom 
i jednom jasličkom skupinom. Riječ je o velikom pro-
jektu još većeg demografskog značenja za našu Općinu 
kojim pomažemo roditeljima u adekvatnom zbrinjava-
nju njihove djece, a djeci pak osiguravamo boravak u 
novim prostorima uređenima po najvišim pedagoškim 
standardima. 

Načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić

Nakon odrađenih zahvata, Društveni dom  
u Čamagajevcima zablistao je i za blagdane
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Nakon podužeg odgađanja zbog COVID-a, organizirali 
smo i svečanost otvaranja rekonstruirane i dograđene 
zgrade DVD – a Marijanci kojim smo kvalitetu vatroga-
sne djelatnosti u Općini podigli na jednu novu, višu 
razinu. Objekt je predan na uporabu DVD-u Marijanci, 
VZ Općine Marijanci i Civilnoj zaštiti Općine Marijanci 
kao i poslovnim subjektima (frizerski salon, slastičar-
na, t-com centrala), a jedan prostor još čeka namjenu.

Paralelno s tim, za završetak parkirališta i javne ra-
svjete u Marijancima pripremamo dokumentaciju i jav-
ljamo se na natječaj Ministarstva regionalnog razvo-
ja i fondova Europske unije, te nam je odobren iznos 
sufinanciranja od 300.000 kuna. Nakon pripremljene 
dokumentacije za izgradnju kraka II ceste u zoni Črn-
kovci , javljamo se i na natječaj Ministarstva prostor-
nog uređenja, graditeljstva i državne imovine, nakon 
čije provedbe su nam odobrena sredstva u iznosu od 
171.240 kuna. Pripremamo se i javljamo na natječaj OBŽ 
sa projektom „Rekonstrukcija objekta NK „Mladost” Čr-
nkovci, koji nam nažalost nije odobren. 

Koncem travnja sudjelovao sam na simboličnoj sveča-
nosti puštanja u rad tlačne stanice Gat čime stanovnici 
Općine Marijanci u naseljima Marijanci i Kunišinci ko-
načno dobivaju dugoočekivanu mogućnost priključka 
na kanalizacijsku mrežu. Naš isporučitelj vodnih uslu-
ga Hidrobel d.o.o. preuzeo je upravljanje i započeo 
priključak domaćinstava ova dva naselja. Osim toga i 
radovi na izgradnji kanalizacije u naselju Črnkovci koje 
izvodi tvrtka Hidrobel d.o.o. se provode prema predvi-
đenoj dinamici, a njihov završetak planiran je u lipnju 
2022.godine. 

Projekt rekonstrukcije Vatrogasnog doma i dogradnje 
Društvenog doma Črnkovci u potpunosti je završen, 
obavljen je tehnički pregled objekta i sada se čeka 
uporabna dozvola. Po pravomoćnosti uporabne do-
zvole i primopredaje objekta slijedi opremanje objek-
ta koje je planirano dijelom postojećom, a dijelom i 
novom opremom, što je i predviđeno u proračunu za 
iduću godinu s obzirom da opremanje nije dio ovog 
projekta. Velika želja ostvarila nam se izgradnjom na-
stavno-sportske dvorane OŠ„Matija Gubec” Magade-
novac - Područne škole Marijanci koju je financirala 
Osječko-baranjska županija, a koja je početkom nove 
školske godine ustupljena djeci na korištenje.

Uz ove višemilijunske projekte, istovremeno smo pro-
vodili i brojne druge financijski manje projekte, ali izni-
mno važne za kvalitetu življenja u svakom našem na-
selju. Među njima bih istaknuo izgradnju staze i javne 
rasvjete Bočkinci – Črnkovci za koju je obavljen tehnič-
ki pregled i dobivena uporabna dozvola, te izgradnju 
parkirališta s javnom rasvjetom u Marijancima čiji se 
drugi dio planira završiti do kraja ove godine.

Dosada smo pravomoćnu 
građevinsku dozvolu pri-
bavili za buduće projek-
te komunalnog pogona 
u kojem će biti smješte-
na komunalna oprema, 
Sportsko rekreacijski 
centar Marijanci, spojnu 
cestu od ŽC Marijanci-Čr-
nkovci do ulice Svetog 
Marka u Kunišincima i re-
ciklažnog dvorišta, cestu, 
nogostup i javnu rasvjetu 
u dijelu ulice Nikole Tesle 
u Črnkovcima, pristupnu 
cestu, nogostup, plin, 
vodu i javnu rasvjetu do 
objekta NK Bočkinci u 
Bočkincima, cestu u Po-
duzetničkoj zoni Črnkov-
ci – krak II te 2.fazu kana-
lizacije Črnkovci i javnu 
rasvjetu ispred doma u 
Črnkovcima.  U fazi pod-
nošenja zahtjeva za građevinskom dozvolom su i pro-
jekti Sunčana elektrana Črnkovci i Dječji vrtić Črnkovci, 
a u fazi ugovaranja i izrade idejnog rješenja su nam 
projekti izmještanja niskonaponske mreže i nove javne 
rasvjete u Kunišincima, novi vatrogasni dom i uređenje 
javne površine u Kunišincima te kanalizacijska mreža u 
Bočkincima, Čamagajevcima i Brezovici. 

Štovani stanovnici Općine Marijanci,

pred vratima smo još jedne godine i novog investicij-
skog ciklusa za kojeg se pripremamo, ali za koju je teš-
ko prognozirati što nas realno u njoj očekuje. Ono što 
u ovom trenutku sa sigurnošću možemo reći i obećati 
jest da ćemo i u vremenu koje je pred nama težiti na 
ravnomjernom razvoju, unapređenju života u svim na-
šim naseljima i nastavku i završetku započetih manjih 
i većih projekata. 

S vjerom u naše bolje i sretnije sutra i zdraviju i uspješ-
niju 2022.godinu, Vama i Vašim obiteljima želim Čestit 
Božić i sretnu novu godinu!

Vaš načelnik 
Darko Dorkić

Radovi na novom parkiralištu u Marijancima u 
završnoj su fazi

Biciklistička staza i javna 
rasvjeta na dionici od 
Črnkovaca do Bočkinaca ove 
su godine dobile i uporabnu 
dozvolu
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SVEČANO PROSLAVLJEN 8. RUJNA - DAN OPĆINE MARIJANCI 

Mala Općina koja privodi kraju 
svoj najveći investicijski ciklus 
u povijesti

Blagdan Male Gospe, 8. rujna i Dan Općine Marijanci 
ove je godine protekao u posebnom ozračju, jer je u 
sklopu proslave župan osječko-baranjski Ivan Anušić 
svečano otvorio novoizgrađenu školsko-sportsku dvo-
ranu u sklopu Područne osmogodišnje škole u Mari-
jancima. Nakon toga u prostorima Društvenog doma 
održana je svečana sjednica Općinskog vijeća kojom je 
predsjedala zamjenica predsjednika Općinskog vijeća, 
Jelena Bočkinac. 

U svom govoru na svečanoj sjednici Općinskog vije-
ća, načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić je između 
ostalog poručio kako su im životi i zdravlje svakog nji-
hovog stanovnika od iznimne važnosti, čemu se po-
sebno stremi u ovim pandemijskim vremenima koje je 
utjecalo i na realizaciju dobrog dijela općinskih plano-
va i projekata. No, unatoč preprekama nije se posusta-

jalo niti odustajalo, pa se Općina 
danas može zahvaliti privođenjem 
kraju najvećeg investicijskog ci-
klusa u povijesti Općine koji je 
velikim dijelom realiziran zahva-
ljujući prijavljivanju na natječaje i 
korištenju sredstava EU Fondova. 

„Završili smo kanalizacijsku mre-
žu za naselja Marijanci i Kunišinci, 
otvorili reciklažno dvorište, za-
vršili rekonstrukciju i dogradnju 
vatrogasnog doma, dječji vrtić 
je dobio uporabnu dozvolu i vje-
rujemo da će ubrzo biti pušten u 
rad, obavljen je tehnički pregled 
vatrogasnog doma u Črnkovcima 
i čeka se uporabna dozvola, a za-
počeli smo veliku investiciju iz-
gradnje kanalizacijske mreže u 
Črnkovcima. Za Općinu Marijanci 

ovo je definitivno godina otvaranja završenih investi-
cija i uporabnih dozvola, ali i godina u kojoj smo se 
paralelno brojnim mjerama skrbili o svim dobnim sku-
pinama naših stanovnika: od novorođenčadi, predš-

Načelnik Darko Dorkić i župan Osječko-baranjski Ivan Anušić na 
primopredaji darova

Prigodno obraćanje načelnika Darka Dorkića
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kolaca i školaraca, srednjoškolaca i studenata, mladih 
obitelji, umirovljenika, ali i socijalno ugroženih osoba,“ 
zaključio je načelnik Dorkić izrazivši posebnu zahvalu 
Osječko-baranjskoj županiji i županu Ivanu Anušiću na 
odličnoj suradnji i podršci u proteklom razdoblju.   

Župan Anušić, koji je u svojstvu izaslanika predsjedni-
ka Vlade RH Andreja Plenkovića nazočio svečanoj sjed-
nici, čestitao je Dan Općine Marijanci svim njenim ži-
teljima te potvrdio kako je suradnja Županije i Općine 
izuzetno dobra. Investicije Osječko-baranjske županije 
na području ove općine u protekle četiri godina iznose 
gotovo osam milijuna kuna, no župan ističe da Općina 
na čelu s načelnikom Dorkićem i odlično koristi sred-
stva iz fondova Europske unije. 

„Općina se javlja na natječaje, inicira projekte i njihovu 
realizaciju, a za sve čelnike općina i gradova je važno 
da traže, a ne da čekaju da im se nešto odobri. Upravo 
zato je Općina Marijanci uspješno uspjela realizirati niz 
kapitalnih projekata“, kazao je župan Anušić.

Uz gradonačelnika Donjeg Miholjca Gorana Aladića, 
koji je Općini Marijanci uputio čestitke u ime načelnika 
i gradonačelnika susjednih gradova i općina te pod-
sjetio kako su napravljene impozantne stvari u Općini 
Marijanci u proteklom razdoblju prije svega rezultat 
dugogodišnjeg rada i kvalitetne vizije njezine ekipe na 
čelu s načelnikom Dorkićem s kojim odlično surađuje 
na nekoliko projekata, Dan Općine stanovnicima ma-
rijanačke općine čestitao je i izaslanik predsjednika 
Hrvatskog Sabora Gordana Jandrokovića, saborski 
zastupnik Goran Ivanović. On je poručio kako je Općina 
Marijanci istinski primjer važnosti egzistiranja malih 
jedinica lokalne samouprave, jer je koristeći raspoloži-
ve domaće i EU izvore financiranja realizirala projekte 

Proslavi Dana Općine nazočili su brojni uzvanici

Svečana sjednica u skladu s epidemiološkim mjerama

vrijedne gotovo 40 milijuna kuna, od čega s vrlo malim 
udjelom vlastitih sredstava zbog čega bi se u Općinu 
Marijanci mogle ugledati i puno veće sredine.

Župan Ivan Anušić pohvalio je dosadašnju 
suradnju Županije i Općine i impresivan 
investicijski ciklus
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OPĆINA MARIJANCI DOBILA SVOJU PRVU ŠKOLSKO-SPORTSKU DVORANU

Objekt koji je razveselio školsku djecu, 
sportaše i rekreativce

Otvorenjem novoizgrađene sportske dvorane u uz novu 
Područnu osmogodišnju školu u Marijancima, proslavljen 
je Dan Općine Marijanci i Blagdan Male Gospe. Proslavi 
je prethodilo polaganje vijenaca i odavanje počasti pogi-
nulim braniteljima Općine kod spomenika u Kunišincima.

Novu sportsku dvoranu koja ima za cilj poboljšati kvali-
tetu življenja u Općini Marijanci te zaustaviti iseljavanje 
i popraviti njezinu demografsku sliku, otvorio je osječ-
ko-baranjski župan Ivan Anušić ne skrivajući zadovoljstvo 
činjenicom da je ova dvorana tek jedan u nizu uspješnih 
projekata koje je u proteklom razdoblju realizirala Općina 
Marijanci na čelu s načelnikom Darkom Dorkićem kojem 
je čestitao na postignutim rezultatima i još jednom izboru 
za načelnika. 

„Sportske dvorane su potrebne u svim općinama i većim 
naseljima te smo u tom cilju radili u potekle četiri godine. 
Naravno, radili smo i energetsku obnovu školskih zgrada i 
izgradnju novih školskih zgrada i dvorana. U tijeku je tako 
gradnja zgrade i dvorane Srednje škole u Donjem Miholj-
cu, uskoro počinjemo graditi novu zgradu I. gimnazije u 

Osijeku, a provodimo i druge projekte kojima podižemo 
ukupni standard u školstvu na području županije“, rekao 
je prigodom otvaranja dvorane župan Ivan Anušić te se 
osvrnuo i na projekt kojim je osiguran besplatni obrok za 
sve učenike osnovnih škola na području Osječko-baranj-
ske županije. 

Izgradnja jednodijelne nastavno-sportske dvorane Po-
dručne škole Marijanci - koja sa zgradom nove škole i 
vanjskim igralištem tvori jedinstveni odgojno-obrazovni 
kompleks, počela je u Marijancima krajem prosinca 2019. 
godine, a izvođač radova vrijednih 5,3 milijuna kuna, tvrt-
ka Zuber iz Višnjevca, imala je rok od dvije godine za nji-
hov završetak. No, dvorana ukupne površine 673 četvorna 
metra i tlocrtnih dimenzija 23,80 x 28,30 metara završena 
je osam mjeseci ranije, pa je već u lipnju bez primjedbi 
obavljen tehnički pregled i ishođena uporabna dozvola. 
Potom su provedeni javna nabava i ugradnja opreme u 
vrijednosti 420.188,75 kuna, a u okviru proslave Dana Op-
ćine svečano je i otvorena. Novoizgrađena dvorana djelu-
je u sastavu Područne škole Marijanci koja pak djeluje u 
okviru Osnovne škole „Matija Gubec“ Magadenovac, pa je 
riječi zahvale za novoizgrađeni objekt nazočnima uputio i 
ravnatelj magadenovačke Osnovne škole, Branko Belcar. 

„ Izuzetno sam sretan i zadovoljan jer je izgradnjom i 
otvaranjem sportske dvorane u cijelosti završen projekt 
kojemu su stanovnici Marijanaca i Kunišinaca težili punih 
40 godina, a to je da vratimo osmogodišnju školu u Mari-
jance, koja je tada nepravedno ugašena iako je imala 250 
učenika. Danas u Marijancima ima stotinjak učenika, ali 
vjerujem da ćemo ovim projektom i sportskom dvoranom 
utjecati da se ovi sadašnji trendovi zaustave i da se broj 
djece poveća“,  kazao je općinski načelnik Darko Dorkić. 

O važnosti novog objekta  govorio je načelnik 
Darko Dorkić

Svečanost je uveličao župan Ivan Anušić

Simbolično otvaranje školske dvorane
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RADOVI NA IZGRADNJI KANALIZACIJSKE MREŽE U ČRNKOVCIMA TEKU PREMA PLANU

Izvedeno stotinjak kućnih 
priključaka
„Radovi na izgradnji sanitarno fekalne kanalizacije u 
naselju Črnkovci odvijaju se dobro i planiranom dina-
mikom. Izvođač je uveden u posao, radovi traju, a pla-
nirani rok završetka radova je proljeće 2022.godine“, 
potvrdila je direktorica tvrtke Hidrobel d.o.o. Belišće, 
Lidija Gavrić naglašavajući kako je do sada izvedeno 
oko 2.000 metara gravitacijskih cjevovoda odvodnje, 
1.100 metara tlačnih cjevovoda, 35 okana i stotinjak 
kućnih priključaka. 

Direktorica Gavrić podsjeća kako je 20.siječnja prošle 
godine potpisan Ugovor između Agencije za plaćanja u 
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Hidrobela 
d.o.o. o dobivanju potpore za projekt „Sanitarno-fekal-
na kanalizacija naselja Črnkovci „ kroz mjeru M07, pod-
mjera 7.2 „Ulaganje u izradu, poboljšanje ili proširenje 
svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u 
obnovljive izvore energije i uštedu energije“ – pro-
vedba tipaoperacije 7.2.1.“ Ulaganja u građenje javnih 
sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje ot-
padnih voda“ iz Programa ruralnog razvoja RH za raz-
doblje 2014 -2020 .

Pola godine kasnije 23.srpnja 2020.godine potpisan je 
ugovor sa izvođačem radova dobivenim na javnoj na-
bavi. Odabrani izvođač je tvrtka Gebruder d.o.o.  Bizo-
vac, a ugovorena vrijednost radova je 8.513.243,46 kuna. 

„Na realizaciju projekta izgradnje kanalizacijske mreže 
na području Općine Marijanci uvelike je utjecao i zavr-
šetak projekta tlačne stanice koji je ujedno i prvi pro-
jekt koji je kompletno završen na cjelokupnom projek-
tu te je dobivena uporabna dozvola i građani se sada u 
velikom broju prijavljuju za priključenje na kanalizacij-
sku mrežu“, izjavila je direktorica tvrtke Hidrobel d.o.o.

Valja podsjetiti i da je u sklopu projekta FASEP koji uk-
ljučuje i područje Općine Marijanci, sredinom lipnja u 
Valpovu upriličeno potpisivanje Ugovora za izgradnju 
uređaja za proizvodnju pitke vode u Belišću u sklopu 
Projekta vodoopskrbe i odvodnje Valpovo – Belišće 
kojoj je uz čelnike tvrtki Hidrobel d.o.o. Belišće i Dvo-
rac Valpovo, te Županije Osječko-baranjske i Hrvatskih 
voda nazočio i načelnik Općine Marijanci, Darko Dorkić. 

Vrijednost tada potpisa-
nog ovog ugovora, kojim 
će se izgraditi uređaj za 
proizvodnju pitke vode 
kapaciteta 55 litara u se-
kundi, iznosi 20.839.097 
kuna. Time će se postići 
strateški cilj razvoja jav-
ne vodoopskrbe u vidu 
povećanja postotka sta-
novništva koje se vodom 
opskrbljuje iz javne vo-
doopskrbe sa sadašnjih 
80 posto na gotovo 90 posto do kraja 2023. godine, a 
čiji su korisnici i stanovnici Općine Marijanci.

Inače, FASEP projektom vodoopskrbe i odvodnje Val-
povo-Belišće predviđena je izgradnja i rekonstrukcija 
više od 100 kilometara kolektora i tlačnih cjevovoda 
te izgradnja 15 i rekonstrukcija dvije crpne stanice. 
Vrijednost projekta iznosi 271.578.968 kuna, od čega 
189.561.114 kuna dolazi iz Europskog kohezijskog fon-
da za financijsko razdoblje 2014-2020. Tvrtka Dvorac 
d.o.o.nositelj je projekta, a uz tvrtku Hidrobel d.o.o. 
partneri na projektu su gradovi Valpovo i Belišće te op-
ćine Bizovac, Koška, Petrijevci i Marijanci. 

Lidija Gavrić, 
direktorica Hidrobela

Izgradnja kanalizacijske mreže u Črnkovcima
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NA RIBNJAKU PLOSNA U KUNIŠINCIMA ODRŽANA TRADICIONALNA FIŠIJADA U 
POVODU DANA OPĆINE MARIJANCI

Brojni posjetitelji uživali 
u izvrsnom fiš-paprikašu i 
šaranu na rašljama

Pod pokroviteljstvom Općine Marijanci, u subotu 4.ruj-
na na Ribnjaku Plosna u Kunišincima održana je Fiši-
jada u povodu Dana Općine i blagdana Male Gospe. 
Bila je to lijepa prigoda da se na ovom uređenom i sve 
popularnijem izletištu nakon dužeg vremena ponovo 
okupe ljubitelji prirode, druženja, ali i izvrsnih ribljih 
specijaliteta koje su s puno ljubavi cijelog dana pripre-
mali organizatori – članovi Športsko ribolovnog druš-
tva Plosna iz Kunišinaca.

Kako doznajemo od dopredsjednika ŠRD Plosna Draga-
na Dukmenića, pripreme za ovaj veliki događaj započe-
le su već nekoliko dana ranije, a na sam dan Fišijade 
u Kunišince je dopremljeno 360 kilograma šarana od 
kojih se od jutarnjih sati pripremao riblji fiš-paprikaš 
ili pak šaran na rašljama. „Naših 35 članova angažiralo 

Šarani na rašljama osvajali su sva čula

Domaćini su se pobrinuli i za pripremu tijesta
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Skuhano je 300 litara fiš-paprikaša

se na ovogodišnjoj Fišijadi i stoga smo još zadovoljniji 
velikim brojem posjetitelja koji su nam dolazili tijekom 
cijelog dana iz svih dijelova valpovačkog i miholjačkog 
kraja s obzirom da smo organizirali i prigodnu prodaju 
fiša i šarana na rašljama po prigodnim cijenama“, po-
ručio je Dukmenić o događaju kojeg je posjetilo više 
stotina građana koji su tijekom cijelog dana sve do 
večernjih sati strpljivo u redovima čekali svoje porcije 
ribljih specijaliteta kojeg su mogli konzumirati na licu 
mjesta ili pak ponijeti kućama. 

Fišijadu je posjetilo nekoliko stotina posjetitelja

Ispečeno je 200 polovica šarana na rašljama

Premda se prva Fišijada Opći-
ne Marijanci na ribnjaku Plo-
sna u Kunišincima pokazala 
iznimno uspješnom, iz Općine 
Marijanci poručuju da su se na 
ovu varijantu ove godine odlu-
čili kako bi ispoštovali sve pro-
pisane epidemiološke mjere 
te kako će se normalizacijom 
situacije s vremenom tradici-
onalna Fišijada u povodu Op-
ćine Marijanci ponovo vratiti u 
općinsko središte.  A organizatori i pokrovitelji doista se nisu štedjeli. Po 

tradicionalnoj recepturi i s domaćim sastojcima sku-
hali su ukupno 300 litara fiša ili oko 500 porcija koje su 
se prodale u vrlo kratkom vremenu. Uz fiš, skuhali su i 
20 kilograma tijesta, te osigurali obilje kruha i drugih 
pekarskih poslastica i peciva. Pokazali su se i kao vrsni 
priprematelji šarana na rašljama kojeg se ispeklo čak 
200 polovica i koje su gurmani razgrabili u trenu. Osim 
toga, prekrasno okruženje ribnjaka Plosna pružilo je i 
izletnički doživljaj pa je u lijepom kasnoljetnom danu 
bilo jednostavno nemoguće ne uživati. 

Majstori za riblje specijalitete

Prekrasno okruženje na 
Ribnjaku Plosna

Dragan Dukmenić, 
dopredsjednik ŠRD 
Plosna
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VATROGASCI PROSLAVILI BLAGDAN SVOG ZAŠTITNIKA – SVETOG FLORIJANA I DAN 
VATROGASTVA U HRVATSKOJ

DVD-u Marijanci uručeno novo 
kombi vozilo!

Dan vatrogastva u Hrvatskoj se tradicionalno obilježava 
4. svibnja na blagdan svetog Florijana, nebeskog zaštitni-
ka vatrogasaca, čime započinju preventivno promidžbene 
manifestacije u sklopu obilježavanja svibnja kao Mjese-
ca zaštite od požara. Tim povodom, u Državnoj vatroga-
snoj školi u Zagrebu održana je primopredaja 75 kombija 
i 15 interventnih vatrogasnih vozila, vrijednih 55 milijuna 
kuna. 

U društvu svega 11 vatrogasnih društava s područja Va-
trogasne zajednice Osječko-baranjske 
županije kojima je ovom prigodom 
svečano uručeno novo vatrogasno 
kombi vozilo, nalazi se i DVD Marijanci, 
koje je novo prijevozno sredstvo do-
bilo kao središnje društvo Vatrogasne 
zajednice Općine Marijanci. Kombi vo-
zila su nabavljena temeljem Ugovora 
o provedbi aktivnosti opremanja i os-
posobljavanja vatrogasnih zajednica 
za 2019. godinu, zaključenog između 
Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske 
vatrogasne zajednice te Programa 
opremanja i osposobljavanja vatroga-
snih zajednica za 2019. godinu. Novo 
vozilo služit će prvenstveno za prije-
voz osoba s kojima će vatrogasci biti 
operativniji i spremniji, a građani još 
sigurniji.

Primopredaji je nazočio i predsjednik Vlade Andrej Plen-
ković, čestitavši 145.obljetnicu hrvatskog vatrogastva i 
blagdan sv. Florijana, zaštitnika vatrogasaca.

U ime DVD-a Marijanci i Vatrogasne zajednice Općine Ma-
rijanci novo kombi vozilo preuzeo je zapovjednik Goran 
Krleža koji je poručio kako će im ono pružiti daleko veće 
mogućnosti i unaprijediti rad Zajednice.

„Postojeće kombi vozilo iz 1997.godine uglavnom smo ko-
ristili za prijevoz djece na vatrogasna natjecanja, ali i u 
operativne svrhe. No, kako je ono staro i dotrajalo, nji-
me smo se uglavnom koristili za kraće relacije tako da na 
udaljenija međužupanijska natjecanja već duže  vrijeme 
nismo išli. Nabavljeno novo vozilo umnogome će promi-
jeniti cijelu situaciju i otvoriti nam mogućnost da ponovo 
odlazimo na više raznih obuka, vatrogasnih vježbi te na-
tjecanja i u udaljenije krajeve. Osim toga, isto vozilo s de-
vet sjedećih mjesta koje je vrijedno više od 200.000 kuna, 
pružit će nam priliku i za prijevoz vatrogasaca i sudjelova-
nje i u zahtjevnijim vatrogasnim intervencijama,“ naglasio 
je zapovjednik Goran Krleža.  

Blagdan Svetog Florijana u Općini Marijanci je tradicio-
nalno dan kada se pripadnici svih DVD-ova prisjećaju svo-
jih preminulih kolega vatrogasaca i tom prigodom polažu 
vijence i pale svijeće ispred središnjeg križa na groblju. 
Pripadnici DVD-a Kunišinci svojim poginulim članovima 
odali su počast ispred spomenika poginulim braniteljima 
Općine Marijanci. 

Novo kombi vozilo DVD-a Marijanci

Obilježavanje blagdana Svetog 
Florijana

Vatrogasci će novo vozilo 
koristiti za prijevoz i intervencije
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STAMBENO ZBRINJAVANJE MLADIH U OPĆINI MARIJANCI

Dosada 47 mladih obitelji 
potpomognuto s 1,27 milijuna kuna

U sali Društvenog doma u Marijancima sredinom listo-
pada održan je VII krug potpisivanja ugovora o dodjeli 
bespovratne financijske pomoći za stambeno zbrinja-
vanje mladih obitelji na području Općine Marijanci. 
U ovom krugu ugovore je potpisalo još deset mladih 
obitelji od kojih je četiri korisnika potpisalo ugovor za 
mjeru rekonstrukcija/adaptacija stambenog objekta, 
te jedan korisnik za mjeru izgradnja. Ugovor za mjeru 
kupovine potpisao je jedan korisnik, dok je četiri ko-
risnika potpisalo ugovor u kojem kombiniraju mjeru 
kupnja i mjeru adaptacija/rekonstrukcija stambenog 
objekta na području Općine Marijanci.

Vrijednost potpisanih ugovora u ovom krugu iznosi 
280.000 kuna, te sada ukupna vrijednost svih ugovo-
renih sredstava u okviru Programa iznosi 1.274.000,00 
kuna, a ukupan broj korisnika Programa se povećao na 
njih 47. 

Načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić, ovom je pri-
godom svima nazočnima čestitao što su odlučili svoj 
životni put nastaviti sa boravištem i prebivalištem u 
jednom od lijepih sela na području Općine Marijan-

ci, istaknuvši da je svjestan da ova mjera možda nije 
razlog tome, ali svakako neka bude nagrada za takvu 
odluku. 

Program stambenog zbrinjavanja mladih sa područja 
općine Marijanci provodi se od studenog 2019. godine 
i do sada je bilo uključeno 37 korisnika, s potpisanim 
ugovorima u vrijednosti od 994.400 kuna. Korisnicima 
je do sada isplaćeno ukupno 636.739,05 kuna, odnosno 
64 posto ukupno ugovorenih sredstava. 

Program se provodi u okviru tri mjere: pomoć za kup-
nju, izgradnju i rekonstrukciju/adaptaciju stambe-
nog objekta na području općine Marijanci, a mjere je 
moguće i kombinirati. Maksimalni iznos bespovratnih 
sredstava koji korisnik može ostvariti iz ovog Programa 
je 30.000,00 kuna.

Do sada je za mjeru kupnja ugovoreno 364.883,45 kuna, 
a korisnicima je isplaćeno 100 posto sredstava, za mje-
ru izgradnja ugovoreno je 210.000,00 kuna, a isplaćeno 
je 77,6 posto sredstava, a za mjeru adaptacija/rekon-
strukcija ugovoreno je 419.516,54 kuna, a isplaćeno je 
25,9 posto ugovorenih sredstava.

Novi krug potpisivanja ugovora za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji u Općini Marijanci
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SVEČANO OTVORENA REKONSTRUIRANA ZGRADA DVD-a MARIJANCI

Vrhunski uvjeti za rad DVD-a 
Marijanci, Vatrogasne zajednice 
i Civilne zaštite Općine 
Marijanci
Gotovo 4 milijuna kuna od čega 2,8 bespovratnih 
sredstava - vrijednost je radova dogradnje i oprema-
nja prostora Vatrogasnog doma u Marijancima koji je 
svečano otvoren 22.lipnja u nazočnosti brojnih vatro-
gasaca, mještana i uzvanika. Na svečanosti otvorenja 
objekta koji je umnogome uljepšao i modernizirao vi-
zure središta Marijanaca, upriličena je i posveta objek-
ta i vatrogasnih vozila.

Zamjenik župana Osječko-ba-
ranjske županije Mato Lukić, 
koji je također prisustvovao 
ovom događaju, nije krio 
oduševljenje novim pro-
storom i velikim projektom 
male Općine kojima su 
osigurani vrhunski uvjeti 
za razvoj vatrogastva. 

„Čestitam svima koji su 
sudjelovali u ovom pro-

jektu, svjestan da nije nimalo lako provesti jedan tako 
velik i zahtjevan EU projekt, posebno ako se u obzir 
uzmu sve kontrole koje on podrazumijeva. Zbog toga je 
ovaj uspjeh još i veći.  Kada se tome doda i podatak da 
je rekonstruirani objekt DVD Marijanci i odlično pove-
zan s adaptacijom poslovnih prostora u koje je Općina 
Marijanci uložila gotovo milijun kuna, lako je izračunati 
da je riječ o projektima ukupne vrijednosti od gotovo 5 
milijuna kuna!“ poručio je u Marijancima Lukić dodavši 
kako se uz još nekoliko važnih investicija koje su u fazi 
realizacije, poput izgradnje sportske dvorane i dječjeg 
vrtića, zaista može reći da se Osječko-baranjska župa-
nija razvija ravnomjerno.

Predsjednik Vatrogasne zajednice Općine Marijanci 
Dragan Krleža, podsjetio je kako se potreba 

za adaptacijom i dogradnjom zgrade DVD-a u Marijan-
cima pojavila još 2008. godine kad im je u posjet došla 
vatrogasna postrojba iz Francuske. Vatrogasci u Mari-
jancima tada su posjedovali samo traktorsku cisternu, 
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zbog čega su im gosti u lipnju 2010.godine odlučili do-
nirati terensko vozilo, nabavno vozilo i kombi vozilo za 
prijevoz ljudi. No, nova vozila otvorila su i potrebu za 
rješenjem pitanja prikladnog prostora za njihovo skla-
dištenje koje je nakon dugotrajnih priprema desetlje-
će kasnije konačno i uspješno realizirano. Stoga je ova 
svečanost bila i prigoda za zahvalu svima koji su na 
bilo koji način sudjelovali u ovom projektu, a koje je 
u svom obraćanju naveo i načelnik Općine Marijanci, 
Darko Dorkić.

Uzvanici na svečanosti

Proslava otvorenja rekonstruiranog DVD doma i 
vatrogasnih garaža

„Ponosan sam na sve članove i članice DVD-a Marijanci 
koji su bili nositelji ovoga projekta, ali i na naš općin-
ski Jedinstveni upravni odjel, Miholjački Poduzetnički 
centar, te na sve druge koji su bili uključeni u projekt i 
svojim radom doprinijeli njegovoj uspješnoj realizaciji. 
Siguran sam da će ovaj prostor našim mještanima jam-
čiti sigurnost te da će služiti i budućim generacijama 
kojima ga ostavljamo“, zaključio je s neskrivenim po-
nosom načelnik Dorkić.

Valja podsjetiti i da je u sklopu projekta rekonstrukcije 
i dogradnje prostora DVD-a, drugim projektom 

adaptiran i poslovni prostor u donjoj etaži u kojem se 
sada nalazi nekoliko gospodarskih subjekata za što je 

Općina Marijanci izdvojila 930.000 kuna vlastitih sred-
stava dok su na katu iste zgrade obnovljene dvije pro-
storije  u koje se ulazi kroz ulaz DVD-a. Iste su namije-
njene kao zajedničke prostorije za potrebe Vatrogasne 
zajednice i Civilne zaštite Općine Marijanci.

Predsjednik Vatrogasne zajednice Općine 
Marijanci Dragan Krleža

DVD Marijanci u svom voznom 
parku ima i nova vozila

Članice DVD-a Marijanci
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U KUNIŠINCIMA OBILJEŽENA 30. OBLJETNICA HEROJSKE POGIBIJE ZDRAVKA 
RITTGASSERA

Počast heroju, policajcu, vatrogascu i 
nadasve velikom čovjeku

Sedmog srpnja ove godine, 
navršilo se punih 30 go-
dina od herojske pogibije 
hrvatskog branitelja i ope-
rativnog vatrogasca i zapo-
vjednika DVD-a Kunišinci, 
Zdravka Rittgassera. Tim 
povodom, u organizaciji 
DVD-a, u Kunišincima je u 
nedjelju 11.srpnja upriliče-
no obilježavanje obljetnice 
njegove pogibije u sklopu 
koje je služena sveta misa, 
održano polaganje vijena-
ca na njegovom posljed-
njem počivalištu na groblju 

u Kunišincima i spomen-obilježju u središtu Kunišinaca, 
a nakon toga i svečano postrojavanje te pokazna vježba 
članova DVD-a Kunišinci.

Prisjećajući se svog prerano preminulog sumještanina 
Zdravka, Kristijan Ovčarić, predsjednik DVD-a Kunišin-
ci, podsjetio je kako je te 1991.godine kada je poginuo, 
Zdravko imao tek 24 godine, a iste te godine postao je i 
pripadnik Policije. Položio je život u obrani Hrvatske do-
movine u jednoj od akcija u Tenji.

nas darovao ono najvrijednije što itko od nas posjeduje, 
a to je vlastiti život. Danas, 30 godina nakon tvog bolnog 
odlaska, sjećamo te se kao prvog dana. Onako jednostav-
ne, otvorene i nadasve požrtvovne osobe koja je, ni ne 
sluteći, uvrstila sebe u dio hrvatske povijesti. Čvrsto vje-
rujemo da je Zdravkova duša na nekom mirnijem mjestu 
gdje ga se ne dotiče nikakva muka, jer je položio svoj život 
za našu bolju budućnost,“ poručio je Ovčarić zahvalivši se 
Zdravkovim roditeljima na odgoju hrabrog djeteta koje je 
postalo čuvarom Domovine. 

Uz članove DVD-a Kunišinci i VZ Općine Marijanci te obitelj 
i prijatelje Zdravka Rittgassera, koji je bio i jedan od prvih 
vatrogasaca u Hrvatskoj koji je položio svoj život u obra-
ni Domovine, obilježavanju su nazočili i brojni uzvanici 
među kojima su bili i predsjednik Općinskog vijeća Opći-
ne Marijanci, Ivan Mesaroš, koji se obratio u ime Općine 
Marijanci, predstavnici Policijske postaje Donji Miholjac, 
predsjednik i zapovjednik županijske Vatrogasne zajedni-
ce Zdenko Čarapar i Zdravko Cvenić, zapovjednik VZO Ma-
rijanci Goran Krleža, te predstavnici susjednih DVD-ova i 
udruga s područja marijanačke Općine. 

Zdravko Rittgasser

Svečanost polaganja vijenaca ispred spomenika u 
Kunišincima

„Pamtimo ga kao aktivnog mladog vatrogasca, kao i ko-
mandira odjeljenja na natjecanjima u Bočkincima, Ra-
dikovcima i Golincima. Tamo je naš DVD pod njegovim 
vodstvom ostvarivao zapažene rezultate sve do 1990.go-
dine kada je postajalo jasno da je rat neizbježan. Tada se 
ugasila svaka aktivnost DVD-a. Zdravko, hvala ti što si za 

Postrojavanje vatrogasaca

Pokazna vježba članova DVD-a Kunišinci
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ZA SVE OSNOVCE S PODRUČJA OPĆINE MARIJANCI

Osigurane besplatne 
bilježnice i obrazovni 
materijal 
Općina Marijanci je i za početak školske godine 
2021./2022. osigurala sredstva za kupnju dodatnog 
obrazovnog materijala (bilježnice, radne bilježnice, li-
kovne mape, kutije s radnim materijalima) za sve uče-
nike osnovnih škola sa područja Općine Marijanci. Za 
ovu svrhu u proračunu Općine je osigurano 100.000 
kuna. 

Sredstva za nabavu udžbenika za sve učenike osnovnih 
škola za ovu školsku godinu osigurana su u proračunu 
Republike Hrvatske, pa su sukladno tome svi učenici 
udžbenike dobili na početku nastavne godine, zajedno 
s dodatnim nastavnim materijalima koje i ove godine 
osigurava Općina Marijanci.  Nabavka udžbenika, rad-
nih bilježnica i drugog obrazovnog materijala na po-

INSTITUT ZA JAVNE FINANCIJE O TRANSPARENTNOSTI 
PRORAČUNA

Općini Marijanci petica 
za transparentnost i ove 
godine

Prema rezultatima najnovijeg istraživanja Instituta za 
javne financije o razini transparentnosti lokalnih pro-
računa za 2021. godinu, Općina Marijanci je, kao i pro-
tekle 2020. godine, sukladno navedenom istraživanju, 
zaslužila ocjenu 5 što je najviša moguća ocjena tran-
sparentnosti lokalnog proračuna.

Petice su dobili za Godišnji izvještaj, Izglasani Prora-
čun, Polugodišnji izvještaj, Prijedlog proračuna i Pro-
računski vodič.

„Ovakva ocjena Instituta za javne financije veliko je 
priznanje nastojanju uprave Općine Marijanci da što 
vjerodostojnije svome stanovništvu i široj javnosti pri-
kaže ostvarenje proračunskih prihoda kao i trošenje 
javnih sredstava općine te prateće financijske doku-
mente. To nam je ujedno i potvrda da smo na pravom 
putu kada je u pitanju otvorenost prema javnosti, ali 
i poticaj da na isti način nastavimo i u razdoblju koje 
slijedi“, poručili su iz općinske uprave nakon objave 
rezultata istraživanja koje je provedeno nad svih 576 
lokalnih proračuna u Republici Hrvatskoj.  

Svojim osnovcima Općina je i ove godine osigurala 
radne bilježnice i obrazovni materijal

SPORAZUM O SURADNJI OPĆINE MARIJANCI I HEP-a

Kunišincima nova 
niskonaponska mreža i 
javna rasvjeta

Sredinom listopada načelnik Općine Marijanci Dar-
ko Dorkić, potpisao je sporazum o zajedničkoj surad-
nji sa Hrvatskom Elektroprivredom d.d. na ulaganju u 
izgradnju nove niskonaponske mreže i javne rasvjete 
u naselju Kunišinci. Nakon potpisivanja predmetnog 
sporazuma slijedi ishođenje projektne dokumentacije 
dok se krajem 2022. godine očekuje početak izgradnje 
odnosno provedbe navedenog projekta.

Istim Sporazumom o zajedničkom ulaganju u izgradnju 
niskonaponske mreže i javne rasvjete u Kunišincima, 
Općina Marijanci se obvezala investirati u rasvjetna ti-
jela i opremu te priključne kablove, dok će HEP uložiti 
u betonske stupove za rasvjetu i pripadajuću opremu. 
Također, HEP će izraditi glavni projekt i ishoditi građe-
vinsku dozvolu za niskonaponsku mrežu, a Općina Ma-
rijanci isto će učiniti za javnu rasvjetu.   

četku školske godine velika je pomoć za oko 150 osno-
vaca koliko ih pohađa Osnovnu školu u Marijancima i 
financijsko rasterećenje za njihove roditelje. 

Nakon Marijanaca i Kunišinci dobivaju modernu 
javnu rasvjetu

15
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MARIJANCI DOMAĆINI XVII KUPA VATROGASNE DJECE I MLADEŽI

Pet stotina djece i mladeži iz svih 
dijelova Slavonije i Baranje uživalo u 
druženju i natjecanjima

Gotovo 500 sudionika - članova vatrogasnog podmlatka i 
mladeži i njihove pratnje okupilo se u nedjelju 5.rujna u 
središtu Marijanaca na XVII Kupu vatrogasne djece i mla-
deži Općine Marijanci. Ovako impresivna brojka ne čudi, s 
obzirom da je za mnoge od njih nakon gotovo dvije godi-
ne ovo bila prva prilika za druženje i odmjeravanja snaga 
i spretnosti u čemu su u proteklom razdoblju zbog pande-
mijskih mjera bili uskraćeni. 

Na veliku radost organizatora, Dobrovoljnog vatrogasnog 
društva Marijanci te pokrovitelja Općine Marijanci, njiho-
vom pozivu odazvalo se čak 29 ekipa podmlatka i 11 eki-
pa vatrogasne mladeži s područja Županijske zajednice 
Osječko-baranjske, ali i mnogih susjednih županijskih za-
jednica. Tako se na lokaciji ispred rekonstruiranog Vatro-
gasnog doma i novih vatrogasnih garaža DVD-a Marijanci 
okupio ženski i muški pomladak iz Dobrovoljnih vatro-
gasnih društava Vinogradci, Breznica Našička, Kunišinci, 
Beničanci, Petrijevci, Veliškovci, Beljevina, Branjih Vrh, 
Bizovac, Marijanci, Belišće, Đakovo, Viškovci, Tomašanci, 
Harkanovci, Ladimirevci, Koška, Bočkinci, Ivanovci, Petlo-
vac i Gat, dok su svoje ekipe mladeži za Kup oformili i 
poslali  DVD Ladimirevci, Osijek Tenja, Marijanci, Viljevo, 
Beravci, Beničanci, Bizovac, Viškovci, Breznica Našička, 
Đakovo i Popovac.  

Pristigle ekipe i goste u prigodi otvaranja Kupa pozdravili 
su predsjednik DVD-a Marijanci Dragan Krleža poželjevši 
da ovaj Kup u Marijancima postane tradicionalan te pred-
sjednik Vatrogasne županijske zajednice Zdenko Čarapar 
koji je konstatirao da u vatrogastvu ne postoji ništa ljepše 
od postrojavanja djece i mladeži koji jamče opstanak va-
trogastva u Slavoniji i Baranji, ali i cijeloj Republici Hrvat-

skoj. Uz želje za puno uspjeha na natjecanjima svim eki-
pama te jednako toliko druženja i zabave, Kup je otvorio 
načelnik Općine Marijanci, Darko Dorkić.

Spremne i utrenirane ekipe brzo su počele zagrijavanja 
za najavljene discipline. Djeca uzrasta od 6 do 12 godina 
odmjeravali su snage i vještine u vježbi s brentačom, a 

Sudionike Kupa pozdravili su Dragan Krleža, 
Zdenko Čarapar i Darko Dorkić

Sudačka ekipa brinula se da se sve odvija u skladu 
s propisima

Snage su se odmjeravale i u pojedinačnim i 
ekipnim disciplinama

osim toga za njih su bile i pripremljene igre „Vijci i mati-
ce“, „Stavi novčić u čašu“, „Bacanje loptica“ i „Nabaciva-
nje karika“ za koje se također osvajao pehar. Nešto stariji 
uzrast mladeži od 12 do 16 godina natjecao se u vježbama 
s preprekama bez štafetne utrke. 

Ovogodišnji XVII. Kup vatrogasne djece i mladeži za kate-
goriju djevojčica od 6 do 12 godina završio je osvajanjem 
prvog mjesta ekipe Marijanci (483,20 bodova), na drugom 
mjestu su završili Kunišinci (482,75 bodova), a na trećem 
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ekipa Veliškovaca (482,30 bodova). Ispod njih plasirale su 
se ekipe Breznice Našičke, Branjinog Vrha, Beljevine, Be-
ničanaca, Bizovca i Petrijevaca. U kategoriji dječaka istog 
uzrasta najuspješnija je bila ekipa Đakovo 2 (483,90 bodo-
va), drugi su bili Harkanovci (482,49), a treći Ladimirevčani 
(482,40 bodova). Četvrtu, petu i šestu poziciju osvojili su 
mali vatrogasci iz Kunišinaca, Gata i Tomašanaca. Naj-
sjajnijim odličjem u kategoriji muške mladeži od 12 do 16 
godina okitila se ekipa DVD Beravci s osvojenih 1094,10 
bodova, druga je bila ekipa Breznice Našičke s 1075,40 bo-
dova, a treća ekipa Viljeva (1072 boda). Ekipe Viškovaca, 
Bizovca i Beničanaca našle su se četvrtom, petom i še-
stom mjestu. Ekipa ženske mladeži iz Đakova, pobjednica 
je natjecanja u kategoriji od 6 do 12 godina s osvojenih 
1070,20 bodova, srebro je osvojila ekipa Ladimirevaca 
(1066,50 bodova), a broncu ekipa Osijek Tenja (1036,60 
bodova). Kao četvrtoplasirana natjecanje je završila do-
maća ekipa Marijanaca  (1025,30 bodova). 

Pozivu organizatora odazvalo se odazvalo se čak 
29 ekipa podmlatka i 11 ekipa vatrogasne mladeži

Početak natjecanja s netrpljenjem se iščekivao

bio i poticaj za daljnji rad, ali i poziv odraslim ekipama 
da više intenziviraju svoje treninge. Došavši s dvije dječje 
ženske i jednom muškom ekipom, voditelj ženske mladeži 
pri DVD-u Ladimirevci Filip Ivanović konstatirao je kako 
je nakon 2 godine stanke organizacija ovakvog događaja 
u Marijancima s tolikim brojem ekipa i djece za sve sudi-
onike pravi doživljaj u kojem su istinski uživali, ali i svo-
jevrsna uvertira za nastup na Državnom natjecanju iduće 
godine za koje se mladi ladimirevački vatrogasci intenziv-
no pripremaju.

Nakon dvije godine ovo je za mlade vatrogasce bio 
poseban doživljaj

Najmlađi vatrogasci su pokazali zavidne vještine

Oduševljenje organizacijom ovog događanja u Marijanci-
ma podijelili su i gosti sa svojim ekipama među kojima je 
bio i zapovjednik DVD-a Petrijevci i voditelj Dječje ženske 
skupine Zvonko Kuštro. Pohvalivši organizatore na dobro 
pripremljenom terenu i stazi za natjecanje te ugodnim 
novim prostorima DVD-a, on je naglasio kako je ovo po-
seban doživljaj za djecu, jer ovakva vrsta natjecanja na 
ovim prostorima nije bila održana već dvije godine pa je 
uzbuđenje bilo tim veće. Voditelj Dječje ekipe DVD-a Beli-
šće (uzrast od 6 – 12 godina) Slavko Milekić, dodao je kako 
belišćanska ekipa na vatrogasna natjecanja u Marijance 
dolazi redovito svake godine zbog dobre organizacije i 
prilike za druženje djece, a ovo natjecanje im je ujedno 

Marijanci su bili domaćini gotovo 500 sudionika 
Vatrogasnog kupa mladeži
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UMIROVLJENICIMA , SOCIJALI I KORISNICIMA 
NAKNADA

Božićnice za blagdane 
Umirovljenike, korisnike socijalne naknade, korisnike 
naknade za nezaposlene hrvatske branitelje i korisnike 
nacionalne naknade za starije osobe, Općina Marijanci 
i ove godine prigodno dariva u povodu božićnih i novo-
godišnjih blagdana. 

Temeljem Odluke Općinskog vijeća, svima njima se uz 
predočenje odgovarajuće dokumentacije, novčani dar 
u prostorima Općine Marijanci počeo isplaćivati 1.pro-

UZ SEZONU KOLINJA OPĆINA MARIJANCI DO 
28.VELJAČE 2022. GODINE

Sufinancira pregled 
mesa i odvoza 
animalnog otpada
U sezoni kolinja u razdoblju od 1.studenog 2021. do 
28.veljače 2022.godine, Općina Marijanci sufinancirat 
će troškove pregleda svinjskog mesa na trihinelu u 
iznosu 50 posto cijene pregleda, a preostali dio iznosa 
plaća vlasnik, odnosno donositelj uzorka. 

Kao i ranijih godina, pravo na ovu povlasticu imaju 
osobe sa prebivalištem na području Općine Marijanci, 
a isto pravo ostvaruje se prilaganjem osobne iskaznice 
u Veterinarskim stanicama Valpovo i Donji Miholjac sa 
kojima je Općina Marijanci sklopila ugovore o sufinan-
ciranju pregleda uzoraka svinjskog mesa na trihinelu.

Kako bi se spriječilo nicanje divljih deponija, Općina 
će snositi i ukupni trošak odvoza animalnog otpada 
iz domaćinstva koji će vršiti Veterinarska stanica Do-
nji Miholjac prema naknadno utvrđenim uputama, a 
temeljem ugovora koji će Općina Marijanci sklopiti sa 
ovom ustanovom.

Financijska sredstva za realizaciju aktivnosti koje su 
predmet ove Odluke dijelom su osigurana u Proračunu 
Općine Marijanci za 2021. godinu, a preostali dio plani-
rat će se Proračunom Općine Marijanci za 2022. godinu.

sinca. Božićnica se isplaćuje pod uvjetom da stjecatelji 
prava imaju prijavljeno prebivalište na području Op-
ćine Marijanci, da su invalidskoj ili starosnoj mirovini, 
te da im ukupni iznos mirovine ostvarene u Republici 
Hrvatskoj i inozemstvu ne prelazi 2.500 kuna mjesečno, 
da su korisnici naknade za nezaposlene hrvatske bra-
nitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, 
da su korisnici zajamčene minimalne naknade Centra 
za socijalnu skrb te korisnici nacionalne naknade za 
starije osobe.

Nakon što je za ovu namjenu Općina Marijanci u svom 
proračunu osigurala iznos od 50.000 kuna, božićnicu u 
iznosu od 250 kuna dobivaju umirovljenici s mirovinom 
manjom od 1.000 kuna, a 200 kuna pripalo je umirov-
ljenicima koji primaju mirovinu do 1.500 kuna. Iznos od 
150 kuna isplaćivao se umirovljenicima s mirovinama 
koje iznose do 2.000 kuna, a 100 kuna s mirovinama do 
2.500 kuna. Novčani dar u iznosu od 250 kuna dobiva-
ju i korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za 
socijalnu skrb, korisnici naknade za nezaposlene hr-
vatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njiho-
vih obitelji te korisnici nacionalne naknade za starije 
osobe.

Prigodne božićnice zasigurno će uljepšati blagdane 
umirovljenicima s područja Općine Marijanci čiji je 
značajan broj učlanjen u Udrugu Matice umirovljeni-
ka Donji Miholjac kojom predsjeda Mira Pintarić. Ova 
udruga koja djeluje na području cijelog miholjačkog 
kraja, za svoje članstvo osmišlja i provodi niz zanimlji-
vih i kreativnih aktivnosti i projekata koje financijski 
podupire i prati i Općina Marijanci kako bi i njihovi 
pripadnici treće životne dobi  što sadržajnije provodili 
svoje slobodno vrijeme.

Dio članova Udruge Matice 
umirovljenika Donji Miholjac

IMPRESUM
Nakladnik:  Općina Marijanci
Glavna  
urednica:  Lidija Aničić

Fotografije:  Tin Lacković, Danijel Šimunović,
  Ana Alšić, Dragutin Lazar
Uredništvo:  Darko Dorkić, načelnik
  Ivan Pandurić, pročelnik
Naklada:  850 primjeraka
Tisak:   Tiskara Holeš d.o.o.18
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KONSTITUIRANO OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARIJANCI

Za predsjednika Općinskog vijeća izabran 
Ivan Mesaroš
Izborom Ivana Mesaroša, nositelja Kandidacijske li-
ste grupe birača za predsjednika te Jelene Bočkinac s 
iste liste za zamjenicu predsjednika, u Marijancima je 
i službeno konstituirano Općinsko vijeće Općine Mari-
janci koje će u novom sazivu imati ukupno 9 članova.

S liste HDZ koja je pojedinačno osvojila najveći broj 
glasova (38,71 posto), u Vijeće je ušlo četiri člana: Darko 
Dorkić, Dario Pandurić, Ana Alšić i Kruno Belošević.  No, 
kako je Darko Dorkić izabran za načelnika Općine Ma-
rijanci, te je upravnom tijelu Općine Marijanci dostavio 
pisanu obavijest o mirovanju svog mandata, umjesto 
njega u sastav Vijeća s liste HDZ-a ulazi Ana Mužar Du-
brović. Kandidacijska lista grupe birača nositelja Ivana 
Mesaroša osvojila je 32,93 posto glasova i 3 mjesta u 
Općinskom vijeću u koje su ušli Ivan Mesaroš, Davor 
Jurkić i Jelena Bočkinac. Po jedno vijećničko mjesto 
osvojile su i kandidacijska lista nositelja Josipa Duk-
menića te lista HNS-LD-DP nositelja Samira Kovačevića 
čiji nositelji ulaze u Vijeće. Novoizabrani članovi Op-
ćinskog vijeća na konstituirajućoj su sjednici položili i 
svečane prisege. 

Na prijedlog vladajuće koalicije u Vijeću koju čini 5 
vijećnika s Kandidacijskih lista Ivana Mesaroša, Josi-
pa Dukmenića te HNS-LD-DP, dužnost predsjednice 
Mandatne komisije u narednom će raz-
doblju obnašati Jelena Bočkinac uz čla-
nove Davora Jurkića i Josipa Dukmenića. 
Za predsjednika Komisije za izbor i ime-
novanja izabran je Josip Dukmenić, a 
članove Samir Kovačević i Davor Jurkić.

Nakon što je većinom glasova izabran za 
predsjednika Općinskog vijeća Općine 
Marijanci, Ivan Mesaroš zahvalio je na 
povjerenju te čestitao novoizabranim 
vijećnicima. Istom prigodom izrazio je i 
nadu u uspješnost rada Općinskog vije-
ća u narednom razdoblju.

Čestitke vijećnicima i novom predsjed-
niku Vijeća uputio je i načelnik Općine 
Marijanci Darko Dorkić izrazivši zado-
voljstvo što su u novom sazivu Vijeća za-
stupljena sva pripadajuća naselja Opći-

ne Marijanci te što je izborom tri vijećnice ispoštovano 
i načelo o ravnopravnosti spolova. Vijećnike je pozvao 
na suradnju i konstruktivnost, jer je to jedini način da 
se i dalje nastavi raditi za dobrobit svih stanovnika Op-
ćine Marijanci. 

Na narednom zasjedanju Vijeća vijećnici su jednogla-
sno u Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu djelat-
nost imenovali Josipa Dukmenića (predsjednik), Jelenu 
Bočkinac i Darija Pandurića, a u Odbor za protupožarnu 
i civilnu zaštitu Ivicu Riseka (predsjednik), Alena Babi-
ća i Dragana Krležu. Odbor za gospodarstvo i poljopri-
vredu u novom mandatu sačinjavaju Jelena Bočkinac 
(predsjednica), Samir Kovačević i Hrvoje Čvangić, a Od-
bor za kulturu i sport Alen Babić (predsjednik), Marko 
Majdenić i Branko Plužarić. Odborom za financije i pro-
račun predsjedava Jasmina Mesaroš uz članove Sami-
ra Kovačevića i Suzanu Šefer, a Odborom za prostorno 
uređenje, komunalne i stambene poslove Ivan Mesa-
roš uz Davora Jurkića i Anu Alšić. Novi sastav Odbora 
za predškolski odgoj, školstvo, zdravstvo i socijalnu 
skrb čine Iva Ivanišić (predsjednica), Zdravka Majde-
nić i Maja Alšić, a u Povjerenstvu za procjenu šteta od 
elementarnih nepogoda su predsjednica Kristina Maj-
denić te članovi Danijel Dukmenić i Dragan Dukmenić.  

Novi sastav Općinskog vijeća Marijanci
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Radna sjednica Općinskog vijeća Marijanci

Pet vijećnika koji čine vladajuću većinu

DRUGA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
MARIJANCI

U znaku imenovanja 
novih Odbora, rasprave 
o transparentnosti 
i problematike u 
Črnkovcima

Pod predsjedanjem Ivana Mesaroša, u Marijancima je u 
srijedu 21.srpnja održana je 2.po redu sjednica Općinskog 
vijeća Marijanci koja je protekla u znaku imenovanja no-
vih Odbora, rasprave o transparentnosti te vijećničkih 
pitanja na kojima je dominirala problematika u naselju 
Črnkovci.

Po imenovanju Komisija i Odbora, podosta rasprave iza-
zvala je točka dnevnog reda koja se odnosila na razmatra-
nje i donošenje Zaključka o potrebi uvođenja aplikacije 
za povećanje transparentnosti Općine Marijanci, koju je 
prihvatila vladajuća većina predvođena Nezavisnim lista-
ma Ivana Mesaroša i Josipa Dukmenića i vijećnika HNS-a 
Samira Kovačevića, dok su vijećnici oporbe (Klub vijećnika 
HDZ-a) glasali sa 2 glasa protiv i 2 suzdržana. 

Nakon što je načelnik Dorkić pod 11.točkom odbio podni-
jeti Izvješće o provedbi započetih projekata na području 
Općine Marijanci smatrajući da će isto učiniti i vijećnici-
ma podastrijeti u sklopu skorašnjeg podnošenja službe-
nog izvješća o stanju proračuna i rada načelnika za prvih 
6 mjeseci ove godine, a da na ovoj sjednici vijećnici pod 
točkom vijećnička pitanja mogu postaviti pitanja o bilo 
kojem projektu na što će rado odgovoriti, isto nije zado-
voljilo predsjednika Vijeća Ivana Mesaroša koji smatra da 
vijećnici nisu dovoljno upoznati sa projektima u Općini, 
te je nepodnošenje Izvješća od strane načelnika nazvao 
omalovažavanjem vijećnika i zatražio da se to tako uvede 
u zapisnik.  

Najveći dio vijećničkih pitanja upućenih načelniku pod 
točkom vijećnička pitanja i razno, odnosilo se komunalnu 
problematiku i projekte u naselju Črnkovci poput tijeka 
projekta izgradnje kanalizacijske mreže u mjestu, asfalti-
ranja ceste u ulici Nikole Tesle, biciklističke staze Črnkov-
ci-Bočkinci , smeća kod groblja u Črnkovcima, asfaltiranje 
igrališta kod škole u Črnkovcima, ali i budućeg rada vrtića 
u Marijancima, te igrališta u Bočkincima. 

TURBULENTNA 3. SJEDNICA 
OPĆINSKOG VIJEĆA MARIJANCI

Načelnik Dorkić i vijećnici 
HDZ-a napustili sjednicu, 
Odluke donijete bez 
predlagatelja

Burno i turbulentno – sažetak je 3.po redu sjednice Op-
ćinskog vijeća Marijanci koja je pod predsjedanjem Iva-
na Mesaroša održana 15.rujna u prostorijama Društvenog 
doma u Marijancima. 

Premda je skup započeo podnošenjem informacije o for-
miranju dva Kluba vijećnika unutar Vijeća kojeg čine vi-
jećnici HNS-a, te Nezavisnih lista Ivana Mesaroša i Josipa 
Dukmenića s jedne i vijećnici HDZ-a s druge strane, riječ 
je odmah uzeo načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić 
koji je predsjedatelju podnio zahtjev za otklanjanje ne-
pravilnosti u postupku donošenja općih akata i prigovor 
zbog odbijanja stavljanja na dnevni red točaka o projektu 
„Izgradnja ŠRC Marijanci“ i raspisivanja natječaja za za-
kup poljoprivrednog zemljišta. Njegov zahtjev i navode 
nije uvažio predsjednik Vijeća Ivan Mesaroš, pa su nakon 
takve odluke načelnik Dorkić i vijećnici HDZ-a napustili 
sjednicu.
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U njezinom nastavku pet je vijećnika jednoglasno donije-
lo Odluku o raspoređivanju sredstava za redovito financi-
ranje političkih stranaka i Lista grupe birača zastupljenih 
u Općinskom vijeću Općine Marijanci za 2021. godinu, Od-
luku o proglašenju statusa nerazvrstanih cesta – javnog 
dobra u općoj

uporabi u k.o. Kunišinci i k.o. Marijanci, te Odluku o ustroj-
stvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine. 

ČETVRTA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
MARIJANCI ODRŽANA JE U DVA DIJELA

U znaku prekida sjednice, 
pa natječaja, rebalansa….

Svega devet minuta od početka, ekspresno je prekinuta 
4.sjednica Općinskog vijeća Marijanci, nakon što je Vije-
će ostalo bez kvoruma. Kamen spoticanja pojavio se zbog 
nazočnosti na sjednici dvojice poljoprivrednika zaintere-
siranih za točku dnevnog reda koja se odnosila na zakup 
poljoprivrednog zemljišta, a koji 24 sata ranije nisu naja-
vili svoj dolazak kao što to predviđa Poslovnik. Kako je je-
dan od dvojice poljoprivrednika odbio napustiti sjednicu, 
vijećnik Samir Kovačević napustio je sjednicu, a za njim i 
vijećnici Jelena Bočkinac te Davor Jurkić. Njihovim napu-
štanjem sjednice, Vijeće je ostalo na svega 4 vijećnika što 
je bilo nedovoljno za nastavak održavanja zasjedanja, pa 
je sjednica morala biti prekinuta. 

Tjedan dana kasnije sjednica je nastavljena s istim dnev-
nim redom i njoj je nazočilo 7 od 9 vijećnika. Na počet-
ku sjednice predsjednik Vijeća Ivan Mesaroš, nazočne je 
upoznao s Odlukom Ministarstva pravosuđa i uprave RH 
vezano za 3. sjednicu Općinskog vijeća u kojoj stoji da je 
načelnikova Odluka o obustavi akata ukinuta kao neo-
snovana, jer nije sadržavala pravnu argumentaciju i pre-
ciznost za ocjenjivanje akata, čime su Odluke Općinskog  
vijeća postale pravovaljane. 

Vrlo burna i žustra rasprava uslijedila je pod točkom 
dnevnog reda koja se odnosila na donošenje Odluke o 
raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ma-
rijanci kojoj su uz vijećnike nazočila i tri poljoprivrednika 
koji su se prethodno najavili. Većina vijećnika predvođena 
Listom birača Ivana Mesaroša i Nezavisnom listom Josipa 
Dukmenića u ime kojih je točku prezentirala vijećnica Je-
lena Bočkinac, bila je stajališta da treba podržati novi Pri-
jedlog Zakona za zakup koji stupa na snagu iduće godine 
te da po sadašnjim uvjetima ne treba raspisivati natječaj. 
Potpuno suprotnog stava bio je načelnik Dorkić rekavši 
kako se većina anketiranih poljoprivrednika izjasnila kako 

žele da se natječaj raspiše po starom Zakonu već ove go-
dine, što načelnik smatra da bi Vijeće pri donošenju Odlu-
ke trebalo uvažiti. Odluka o raspisivanju natječaj za zakup 
pri glasanju nije prihvaćena. 

U nastavku sjednice prihvaćeno je još nekoliko Odluka, 
kao i polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine 
za 2021.godinu kojega je prezentirao načelnik naglasivši 
kako je prihodovnoj strani ostvareno nešto više od 7 mi-
lijuna kuna ili 38 posto od plana, dok su rashodi poslo-
vanja iznosili također preko 7 milijuna kuna ili 38 posto. 
Jednoglasno je prihvaćeno i izvješće o radu načelnika Op-
ćine za prvih šest mjeseci ove godine, a raspravljalo se i 
oko inicijative za donošenje novog Pravilnika o korištenju 
društvenih i vatrogasnih domova.

U sklopu vijećničkih pitanja, načelnik Darko Dorkić je ob-
znanio da je Dječji vrtić u Marijancima upravo u fazi opre-
manja i da bi se do 1.siječnja iduće godine trebali steći 
preduvjeti za početak rada u dvije skupine s cjelodnevnim 
boravkom i jednom jasličkom skupinom. Čim vrtić u Mari-
jancima započne s radom, vrtić u Črnkovcima zatvorit će 
svoja vrata zbog neudovoljavanja pedagoškim standardi-
ma, a djeca iz Črnkovaca  će se preseliti u vrtić u Marijan-
cima zajedno sa svom djecom s područja Općine Marijan-
ci. Onog trenutka kada se za to se bude pokazala potreba 
i bude postojala lista čekanja, pripremljen projekt novog 
vrtića u Črnkovcima moći će krenuti u realizaciju. 

Osim toga, načelnik se očitovao o Odluci Ministarstva koja 
je dokinula njegovu odluku o ukidanju općih akata poja-
snivši kako u Odluci nije rečeno da nije bilo nepravilno-
sti, nego da spomenuta nepravilnost ne može utjecati na 
poništenje akata te obznanio kako se unatoč odbijanju 
predsjednika Vijeća da točku oko budućeg Športskog re-
kreacijskog centra u Marijancima stavi na dnevni red Vije-
ća, Općina Marijanci ipak potrudila prikupiti dovoljan broj 
bodova i prijaviti na natječaj za ovaj projekt vrijedan 9 
milijuna kuna pozivajući se na odluku Općinskog vijeća iz 
2019.godine.   

Četiri oporbena vijećnika HDZ-a
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NK Hajduk Marijanci

NK Mladost Črnkovci

SPORTSKE UDRUGE OPĆINE MARIJANCI 
U 2021.

Godina bogata 
događanjima
NK “HAJDUK” MARIJANCI
Treću sezonu za redom, NK “Hajduk” Marijanci je župani-
jski prvoligaš u I ŽNL Osječko-baranjskoj. U pripremnom 
periodu za ovogodišnju nogometnu sezonu, uprava Kluba 
je dovela nekoliko igrača kako bi pojačala ekipu u borbi 
za mjesto na tablici koje bi osiguralo ostanak kluba u ovoj 
ligi. Nakon 10. kola prvenstva, došlo je do smjene trenera 
Drage Jakšića, pa je vođenje igrača kroz treninge i utak-
mice preuzeo igrač Marko Arnaut. Poslije 15 kola jesensk-
og dijela prvenstva 2021./2022., Klub je zauzeo 10. mjesto 
s osvojenih 19 bodova (5 pobjeda, 4 neriješene utakmice i 
6 poraza).Predsjednik Branko Plužarić smatra da rezultat 
ostvaren ove jeseni nije zadovoljavajući. Ipak, potencijal 
igrača NK “Hajduk” Marijanci daje naslutiti da bi Klub uz 
ozbiljan rad mogao donijeti očekivane rezultate na kraju 
nogometne sezone. 

Uz seniore, Klub vodi brigu i o pionirima koji se natječu 
u Ligi starijih pionira NS Donji Miholjac. U ligi se natječe 
6 klubova koji još uvijek vode brigu o mlađim uzrastima, 
iako je to iz godine u godinu sve teže zbog nedostatka 
interesa za sport kod djece, ali i zbog samog nedostatka 
djece. Klubovi iz tih razloga u dječje muške ekipe uvode 
žensku djecu pa tako i u NK “Hajduk” Marijanci za pion-
ire igraju tri djevojčice ravnopravno sa svojim muškim 
suigračima. U jesenskom dijelu odigrano je 10 kola, a pi-
oniri NK “Hajduk” Marijanci zauzeli su 4. mjesto s osvo-
jenih 15 bodova uz 5 pobjeda i 5 poraza.

Uz veoma velik broj navijača NK “Hajduk” Marijanci, os-
novana je i navijačka skupina pod imenom “Uragani” koja 
sa svojim članovima prati igrače na domaćim i gostujućim 
utakmicama diljem Osječko-baranjske županije.

NK “MLADOST” ČRNKOVCI
Prošlog ljeta Klub se ekipirao i s trenerom Josipom 
Mađarićem odradio pripreme. Ekipa “Mladosti” krenula 
je u novu sezonu s pobjedama, međutim došle su utak-
mice s oscilacijama pa je ponekad izostao očekivani re-
zultat. K tome, došlo je i do napuštanja trenerske pozicije 
od strane dotadašnjeg trenera. Ulogu voditelja seniora 
preuzeo je trener pionira Dejan Majdenić i završio je-
senski dio prvenstva s ekipom na 6. mjestu s osvojenih 24 
boda uz 7 pobjeda, 3 neriješene utakmice i 3 poraza. 

Pioniri NK “Mladost” Črnkovci se natječu u Ligi starijih pi-
onira NS Donji Miholjac. Klub već godinama okuplja djecu 
iz Črnkovaca i okolnih mjesta trudeći se da djeca, nakon 
što odrastu, zaigraju za seniore. U rad pionira uključena 
su i ženska djeca, s napomenom da je najviše golova lige 
pionira postigla Vanesa Ivanišić. Nakon završenog je-
senskog dijela prvenstva, pioniri NK “Mladost” Črnkovci 
zauzeli su 5. mjesto s osvojenih 11 bodova uz 3 pobjede, 2 
neriješene utakmice i 5 poraza. 

NK “BOČKINCI”BOČKINCI
Od Kluba koji je prošlu sezonu završio u drugom dijelu 
tablice i natjecao se za ostanak u II ŽNL Valpovo-Donji Mi-
holjac, NK “Bočkinci” Bočkinci postao je Klub s vjerom u 
borbu za sam vrh tablice. Ljeto je proteklo u dovođenju 

ponajboljih igrača u II ŽNL, a predsjed-
nik Miroslav Bočkinac, koji je ujedno i 
trener ekipe, prošao je s igračima dobre 
pripreme te podigao ambiciju na osva-
janje 1. mjesta u II ŽNL Valpovo-Donji 
Miholjac. Jesenski dio sezone završili 
su na 4. mjestu s osvojenih 24 boda uz 
7 pobjeda, 3 neriješene utakmice i 3 po-
raza zaostavši za prvakom lige 9 bodova. 
Predsjednik vjeruje da njegova ekipa, 
boljim ulaskom u proljetni dio sezone, 
još uvijek može do 1. mjesta lige što mu 
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NK Bočkinci

1. ŽNL - rezultati NK Hajduk 2. ŽNL - rezultati NK Bočkinci2. ŽNL - rezultati NK Mladost

daje za pravo danih 31 gol i primljenih samo 10 
golova u 13 kola jeseni.

Sve tri sportske udruge, u zadnjih nekoliko 
godina, podigle su standarde u materijalnom 
i organizacijskom smislu zahvaljujući pružan-
ju financijske podrške od strane Općine Mari-
janci putem javnog natječaja za sport u opći-
ni, na koji se javljaju svake godine. Rezultat 
toga je i podatak da od 6 klubova koji imaju 
pionire u Ligi starijih pionira Nogometnog 
središta Donji Miholjac, dva kluba dolaze iz 
Općine Marijanci.

2. ŽNL - Valpovo - D. Miholjac - OBŽ1. ŽNL - OBŽ
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Čestit Božić i Čestit Božić i 
sretnu novu 2022. godinusretnu novu 2022. godinu

žele Vam Općinsko vijeće i žele Vam Općinsko vijeće i 
načelnik Općine Marijancinačelnik Općine Marijanci

Darko DorkićDarko Dorkić


