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Program pomoći u 
stambenom zbrinjavanju 
mladih obitelji pun pogodak, 
za 52 obitelji isplaćeno 
više od 1,4 milijuna kuna



BILTEN ǀ Općina Marijanci

Poštovani stanovnici Općine Marijanci,

Nastavljajući dugogodišnju lijepu tradiciju obraćam 
Vam se na pragu proslave Dana državnosti, ali i u povo-
du proračunske 2022.godine u kojoj Vas želim transpa-
rentno i jezgrovito informirati o svemu onom što smo 
učinili u prošloj godini, o onome što radimo i plani-
ramo u ovoj i našim željama i nastojanjima za godine 
koje su tek pred nama, a u kojima našu Općinu želimo 
nastaviti graditi u pravcu moderne mikro sredine po 
mjeri svih njezinih žitelja.

Ocjenjujući prošlu godinu možda bi najkraće bilo reći 
da o njoj najbolje govore – naša djela! Neizmjerno smo 
ponosni što smo unatoč poteškoćama i izazovima ko-
jima je bila obilježena i druga pandemijska godina, u 
2021.godini u Općini Marijanci i u takvim okolnostima 
uspjeli naša obećanja provesti u djelo i realizirati i do-
vršiti započete projekte. Bila je to i izborna godina u 
kojoj je Općina dobila novo Vijeće, a zadržala dosadaš-
njeg dugogodišnjeg načelnika i godina u kojoj se vodilo 
računa o svakom kutku naše Općine, svakom njenom 
stanovniku, pa smo na istim temeljima zakoračili i u 
2022.godinu.

Godinu koja već stenje pod teretom rastuće inflacije 
kojoj se ne nazire kraj, dodatno su zakomplicirali rat-
ni sukobi u Ukrajini koji su i među naše građane ulili 
određenu dozu straha i neizvjesnosti. Svjesni smo da 
će u takvim okolnostima trebati puno dodatnog rada, 
ulaganja i napora da odradimo sve što smo si zacrta-
li. No unatoč svemu, fokus Općine Marijanci i ovoj će 

godini biti provedba većih i manjih projekata, nova 
ulaganja radi povećanja kvalitete života i mnoge druge 
aktivnosti o kojima vas podrobno izvješćujemo na na-
šoj službenoj stranici www.marijanci.hr u dijelu www.
proracun.hr i u „Vodiču za građane“ za 2022.godinu.

Najznačajniji dio sredstava i to u iznosu od 5.589.124,66 
kuna ili 38% proračuna je predviđen za otplatu zajmo-
va koji su utrošeni u proteklom razdoblju investicijskog 
ciklusa na velike projekte koji su sufinancirani iz fon-
dova EU. I pored toga, značajna sredstva predvidjeli 
smo za  izgradnju i održavanje komunalne infrastruk-
ture, gradnju i opremanje objekata javne namjene kao 
i nastavak izgradnje sustava vodoopskrbe i odvodnje 
što nam je jedan od primarnih projekata. Sve to pred-
stavlja korake napravljene u pravom smjeru da naša 
Općina bude mjesto poželjno za život.

Značajno smo povećali i sredstva za predškolski odgoj 
s obzirom da smo od ove godine krenuli s cjelodnevnim 
programom boravka djece u novoobnovljenom vrtiću u 
Marijancima i to sa dvije mješovite i jednom jasličkom 
skupinom. U novom vrtiću izgrađenom prema najvišim 
važećim pedagoškim standardima, zbrinuto je ukupno 
56 djece od čega 23 iz Marijanaca, 16 iz Črnkovaca, 5 iz 
Čamagajevaca, 1 iz Bočkinaca i 1 iz Kunišinaca. Uz njih, 
u vrtić je primljeno i 10 djece s područja susjednih gra-
dova i općina tako da u ovom trenutku nema niti jed-
no dijete „ispod crte“ koje nije moglo dobiti mjesto u 
vrtiću.

Načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić

Projekt izgradnje kanalizacijske mreže za Općinu 
Marijanci je od iznimne važnosti
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Nastavljamo i s provođenjem niza demografskih mjera 
i aktivnosti kao i socijalnih mjera koje imaju za cilj po-
ticati mlade obitelji da ostanu živjeti na ovim prostori-
ma i da se pritom odluče imati veći broj djece, pri čemu 
im želimo pomoći u prevladavanju jaza koji se pojav-
ljuje u stalnom nesrazmjeru troškova života u odnosu 
na primanja. Ove naše mjere već su prepoznale i isko-
ristile brojne mlade obitelji, a kako zanimanje za njih i 
dalje raste, raduje nas što će ih značajan broj koristiti 
i ove godine.

Kako je u današnje vrijeme, kada smo zdravstveno 
ugroženi pandemijom Corona virusa, zdravlje posta-
lo najvažniji prioritet svakog čovjeka, važno je održa-
ti tjelesnu aktivnost, kao i boravak djece i mladih na 
otvorenom prostoru. Ulažemo stoga znatna sredstva 
za razvoj sporta i rekreacije koja se odnose na rad i 
aktivnosti sportskih udruga, ali isto tako i u pripremu 
projekata koje se odnose na sportsku infrastrukturu, a 
koju značajnije planiramo realizirati u razdoblju koje je 
pred nama. 

Osim za sportske aktivnosti, osigurali smo značajna 
sredstva i za rad i aktivnosti udruga koje su svoje aktiv-
nosti usmjerili na kulturu i druge društvene aktivnosti, 
a čiji će se rad u ovoj godini nakon dvije godine prisilne 
stanke ponovo intenzivirati uslijed popuštanja epide-
mioloških mjera. 

Jačanje aktivnosti i rada na zaštiti od požara i civilne 
zaštite već nekoliko godina su u prioritetu pri plani-
ranju i osiguranju sredstava, pa tako i ove godine osi-
guravamo znatna sredstva za Vatrogasnu zajednicu 
Općine Marijanci, Civilnu zaštitu, Crveni križ, te Gorsku 
službu spašavanja, jer u ovim izazovnim vremenima 
moramo ostati povezana zajednica u kojoj pojedinac 
morati imati empatije i razumijevanja i brinuti za svoje 
bližnje.                                                                         

Vaš načelnik   
Darko Dorkić

Potporu Općini Marijanci u realizaciji projekta Dječjeg vrtića pružili su Ministarstvo poljoprivrede RH i 
Osječko-baranjska županija
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IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU 
PRORAČUNA OPĆINE 
MARIJANCI ZA 2021.GODINU
Račun prihoda
Porez i prirez na dohodak    
1.174.688,02

Porezi na imovinu     
130.874,31

Porezi na robu i usluge     
5.360,30

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija 
5.121.193,60

Pomoći proračunu iz drugih proračuna   
3.598.928,32

Pomoći od izvanproračunskih korisnika                              
118.830,00        

Prihodi od nefinancijske imovine   
1.348.109,04

Prihodi po posebnim propisima    
52.056,78

Komunalni doprinosi i naknade    
695.052,59                                                   

Prihodi od prodaje polj. i građ. zemljišta  
532.758,83

Prihodi od prodaje  građevinskih objekata  
18.791,17

Primljeni krediti                                                                        
241.955,10

Višak prihoda iz ranijih godina                                                
6.568,00

UKUPNO       
13.045.166,06

Račun rashoda
Donacije vjerskim zajednicama    
240.000,00 

Električna energija, plin i voda    
302.265,86

Sufinanciranje u poljoprivredi    
123.745,74

Obilježavanje,kićenje – Božić, Nova Godina  
101.486,25

Sufinanciranje Crvenog križa    
15.000,00 

Lokalna akcijska grupa     
4.810,00

Sufinanciranje političkih stranaka   
8.000,00

Održavanje Dana Općine – Mala Gospa   
38.317,50

Sustavna deratizacija i higijeničarska služba                       
130.000,00

Naknada za uređenje voda    
12.504,62

Sufinanciranje izrade priključaka na vodu  
971,59

Troškovi lokalnih izbora                                                           
144.455,36

Predstavničko tijelo     
53.064,78

Neplanirani i nepredviđeni izdaci   
90.582,05 

Opremanje i obuka jedinica civilne zaštite  
10.228,50     

Vatrogasna zajednica Općine Marijanci   
265.000,00

Sufinanciranje Gorske službe spašavanja  
2.000,00 
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Sufinanciranje medija (radio, bilten, web)                              
81.562,92

Sufinanciranje naknada za poštanske usluge  
2.764,90

Održavanje zgrada i redovno korištenje   
159.924,03

Administrativno i tehničko osoblje   
1.408.586,07

Otplata kredita( glavnica+kamata)                                 
2.217.134,35 

Prigodni darovi umirovljenicima   
106.150,00

Mladima za kupnju,izgradnju i adaptaciju kuća     
218.048,32

Sufinanciranje aktivnosti udruga   
489.000,00

Uređenje objekata komunalnog pogona    
10.041,69

Rekonstrukcija objekta NK „Mladost“ Črnkovci                   
6.986,20

Projektiranje sportsko rekreacijski centar Marijanci          
98.625,00

Sportsko rekreacijski i slični objekti   
2.025,00     

Sufinanciranje troškova stanovanja   
48.571,76

Naknade za novorođenčad     
162.000,00

Stipendiranje studenata    
85.000,00

Sufinanciranje smještaja u učeničkim domovima 
28.600,00

Sufinanciranje cijene prijevoza autobusa  
78.964,40

Sufinanciranje prehrane učenika u osnovnim školama 
11.140,50

Financiranje radnih bilježnica za osnovnoškolce  
102.528,94

Održavanje školskih objekata    
50.000,00

Dječji vrtić „Pinokio”     
492.651,98

Projektiranje, rekonstr.i opremanje Dječjeg vrtića 
1.322.985,71

Opremanje dječjih igrališta                                                    
38.325,00

Projektiranje sunčane elektrane                                           
336.830,78    

Mjere gospodarenja otpadom    
35.867,63   

Uređenje i održavanje groblja    
50.392,50

Opremanje Ribičkog doma ŠRD Plosna   
808,50

Opremanje doma u Kunišincima                                           
13.500,00

Opremanje doma Čamagajevci    
49.423,21

Opremanje Društvenog doma u Marijancima  
249.790,00

Izgradnja pješačkih staza    
242.955,73

Parkiralište u Marijancima    
315.605,20

Vatrogasni i Društveni dom Črnkovci   
1.002.224,60

Kanalizacija                                    
343.838,13

Nerazvrstane ceste /poljski putovi   
152.191,21   

Korištenje reciklažnog dvorišta       
19.000,00

Javni radovi      
125.828,14

Rashodi za uređenje javne rasvjete   
52.414,33

Održavanje cesta i drugih javnih površina  
129.162,04

Čišćenje snijega sa nerazvrstanih  cesta                              
4.010,38

Infrastruktura u poduzetničkoj zoni    
18.750,00    

UKUPNO     
11.906.641,40
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PLAN PRORAČUNA OPĆINE 
MARIJANCI ZA  2022.GODINU
Račun prihoda
Porez i prirez na dohodak    
1.500.000,00

Porezi na imovinu     
150.000,00

Porezi na robu i usluge     
20.000,00

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija 
1.300.000,00

Pomoći proračunu iz drugih proračuna   
3.925.000,00

Pomoći od izvanproračunskih korisnika                 
100.000,00

Prihodi od nefinancijske imovine   
1.385.000,00

Prihodi po posebnim propisima    
70.000,00

Komunalni doprinosi i naknade    
750.000,00

Prihodi od pruženih usluga                                                    
40.000,00

Prihodi od prodaje polj. i građ. zemljišta  
2.850.000,00

Prihodi od prodaje  građevinskih objekata  
10.000,00

Kratkoročni kredit                                                                   
1.400.000,00

Višak prihoda iz prošle godine    
1.138.524,66

UKUPNO       
14.638.524,66

Račun rashoda    
Obilježavanje,kićenje – Božić, Nova Godina  
100.000,00

Sufinanciranje Crvenog križa    
15.000,00 

Lokalna akcijska grupa     
5.000,00

Naknada za uređenje voda    
25.000,00

Sufinanciranje političkih stranaka   
9.000,00

Održavanje Dana Općine – Mala Gospa   
30.000,00

Predstavničko tijelo     
50.000,00

Neplanirani i nepredviđeni izdaci   
30.000,00

Administrativno i tehničko osoblje   
1.467.000,00

Sufinanciranje naknada za poštanske usluge  
5.000,00

Sufinanciranje medija (radio, bilten,web)               
84.000,00

Sufinanciranje Gorske službe spašavanja  
2.000,00 

Vatrogasna zajednica Općine Marijanci   
265.000,00

Opremanje i obuka jedinica civilne zaštite  
15.000,00

Otvaranje komunalnog pogona                                             
30.000,00

Deratizacija, dezinsekcija, komarci                 
250.000,00

Javni radovi      
100.000,00

Autobusna stajališta Kunišinci                                               
50.000,00
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Uređenje i održavanje groblja    
50.000,00

Parkiralište u Marijancima    
330.000,00

Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta    
650.000,00

Izgradnja pješačkih staza    
400.000,00

Održavanje cesta i drugih javnih površina  
193.000,00

Rashodi za uređenje javne rasvjete   
60.000,00

Čišćenje snijega                                                                        
50.000,00 

Javna rasvjeta Kunišinci                                                          
50.000,00 

Rekonstrukcija poslovnog objekta                                       
70.000,00

Opremanje društvenog doma Črnkovci                               
250.000,00

Opremanje doma Čamagajevci    
50.000,00

Opremanje doma u Kunišincima   
50.000,00

Projektiranje sunčane elektrane                                         
100.000,00

Mjere gospodarenja otpadom                                             
70.000,00

Projektiranje,rekonstrukcija i opremanje vrtića               
122.000,00

Materijalni troškovi i rad dječjeg vrtića                              
850.000,00

Mladima za kupnju,izgradnju i adaptaciju kuća                
200.000,00

Naknade za novorođenčad     
170.000,00

Pomoć studentima                         
80.000,00

Sufinanciranje prehrane učenika u OŠ.                               
15.000,00

Financiranje radnih biljžnica za osnovnoškolce  
100.000,00

Sufinanciranje cijene prijevoza autobusa  
80.000,00

Sufinanciranje smještaja u učeničkim domovima 
37.400,00

Održavanje školskih objekata                 
20.000,00

Kanalizacija                                     
200.000,00

Pomoć pojedincima i obiteljima                                           
35.000,00

Prigodni darovi umirovljenicima   
120.000,00

Sufinanciranje troškova stanovanja   
30.000,00

Ribički dom Črnkovci                                                               
50.000,00

Športsko rekreacijska zona „Plosna”Kunišinci                    
50.000,00

Sportsko rekreacijski i slični objekti   
50.000,00

Sportsko rekreacijski centar Marijanci                                 
50.000,00

Opremanje i održavanje dječjih igrališta                            
50.000,00

Sufinanciranje aktivnosti udruga   
615.000,00

Infrastruktura u poduzetničkoj zoni                                     
720.000,00

Sufinanciranje u poljoprivredi                                               
50.000,00

Održavanje zgrada i redovno korištenje   
200.000,00

Električna energija, plin i voda                                               
250.000,00

OTPLATA KREDITA                                                                     
5.589.124,66

UKUPNO      
14.638.524,66
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MINISTRICA POLJOPRIVREDE MARIJA VUČKOVIĆ SVEČANO OTVORILA OBNOVLJENI 
DJEČJI VRTIĆ U MARIJANCIMA

Mališani Marijanaca originalnom 
pjesmom oduševili goste i 
zahvalili na novim prostorima
Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, u petak 11.ve-
ljače je na prigodnoj svečanosti simbolično otvorila ob-
novljeni dječji vrtić u Marijancima – objekt vrijedan oko 
7,5 milijuna kuna čijim su završetkom mališani Općine 
Marijanci i njihovi odgojitelji dobili moderan prostor za 
boravak po najvišim standardima. Ovdje je naime, od 
ponedjeljka 14.veljače u dvije mješovite i jednoj jaslič-
koj skupini, 56 djece s područja cijele Općine Marijanci 
cjelodnevno zbrinuto u prostorima na kojima bi im mo-
gle pozavidjeti i puno veće sredine u čega su se uvjerili i 
drugi nazočni gosti na ovoj svečanosti: osječko-baranjski 
župan Ivan Anušić i njegov zamjenik Josip Miletić, tajnik 
Ministarstva poljoprivrede Šime Mršić, županijska pročel-
nica Silva Wendling, gradonačelnik Donjeg Miholjca Goran 
Aladić, te načelnici Općina Viljevo i Podravska Moslavina, 
Dominik Knežević i Dominik Cerić čiji će novi vrtići također 
biti u sastavu Dječjeg vrtića Pinokio Donji Miholjac. 

postojećeg vrtića, nakon čega je uslijedila cjelovita re-
konstrukcija objekata, njihovo opremanje, kao i uređenje 
okoliša, od igrališta do parkirališta. Kako je riječ o pro-
jektu za koji je čak 5,2 milijuna kuna osigurano kroz Pro-
gram ruralnog razvoja  Ministarstva poljoprivrede, dok je 
ostatak sredstava osigurala Općina Marijanci, načelnik je 
izrazio posebnu zahvalu na podršci u ovom projektu mini-
strici Vučković i županu Anušiću, koji s Općinom Marijanci 
odlično surađuju i na drugim vrijednim kapitalnim projek-
tima. Izgradnju vrtića nazvao je krunom svih infrastruktur-
nih projekata u posljednjih nekoliko godina tijekom kojih 
je Općina Marijanci povukla čak 33 milijuna kuna nepo-
vratnih sredstava iz raznih izvora. 

„Stanovnici Općine Marijanci ovim projektom dobivaju 
potpunu infrastrukturu i uslugu koje mjesto ove veličine 
može trebati. Vrtić će pružati uslugu cjelodnevnog borav-
ka u dvije mješovite i jednoj jasličkoj skupini, a valja spo-
menuti i osmogodišnju školu s pripadajućom sportskom 
dvoranom. Što se ostalih realiziranih projekata tiče, pot-
puno je riješeno pitanje vodoopskrbe u općini, Marijan-
ci i Kunišinci imaju izgrađen sustav odvodnje, dok se isti 
gradi u Črnkovcima, čime smo zaokružili sva neophodna 
infrastrukturna ulaganja na našem području. Vjerujem 
da će napori koje ulažemo zadržati mlade obitelji, neke 
potaknuti na povratak, te pridonijeti i da se neke nove 
obitelji odluče doseliti u našu Općinu“,  kazao je načelnik 
Dorkić na svečanosti na kojoj je objekt vrtića blagoslovio 

Djeca istinski uživaju u novouređenom prostoru 
vrtića

Kako je u svom obraćanju podsjetio načelnik Općine Mari-
janci, Darko Dorkić, na području Općine Marijanci, u Mari-
jancima i Črnkovcima, do sada su u poludnevnom boravku 
gotovo puna 3 desetljeća radila dva područna vrtića, oba 
u sklopu Dječjeg vrtića “Pinokio” Donji Miholjac gdje su 
u djeci brinule tete Đurđica i Zvjezdana i na istinski se 
kvalitetan način brinule za povjerene im mališane. Odlu-
kom župana Osječko-baranjske županije o izgradnji nove 
Područne škole i darovanju zgrade bivše osnovne škole 
u Marijancima, omogućeno je njezino pripajanje objektu 

Dječji vrtić je blagoslovio župnik župe Marijanci, 
vlč.Željko Zuanović
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DRŽAVNA POTPORA OPĆINI MARIJANCI

Dobili 218.000 kuna za potporu 
predškolskoj djelatnosti
Državna tajnica Željka Josić u ime Središnjeg državnog 
ureda za demografiju i mlade i Darko Dorkić, načelnik Op-
ćine Marijanci, potpisali su u četvrtak 31.ožujka u Zagrebu 
Ugovor o dodjeli financijskih sredstava općinama Repu-
blike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelat-
nosti u 2022.godine.

Riječ je o demografskoj mjeri kojom se osigurava financij-
ska potpora za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti 
u općinama Republike Hrvatske, prvenstveno u općina-
ma u kojima nedostaje, ili je slabo razvijena institucio-
nalna skrb za djecu rane i predškolske dobi, a sukladna 
je Programu potpore za održavanje i razvoj predškolske 
djelatnosti u općinama RH i Provedbenom planu Središ-
njeg državnog ureda za demografiju i mlade za razdoblje 
od 2021.-2024.godine. 

Ovim ugovorom će Središnji državni ured za demografi-
ju Općini Marijanci sufinancirati potporu za predškolsku 
djelatnost u 2022.godini za razdoblje od 11 mjeseci u pe-
dagoškoj godini 2021./2022. u ukupnom iznosu od 218.000 
kuna. Sredstva financijske potpore su uvjetovana i mogu 
se koristiti isključivo za izdatke za radnike i njihova ma-
terijalna prava poput plaća i drugih naknada, prehranu 

Državna tajnica Željka Josić u ime Središnjeg 
državnog ureda za demografiju i mlade i Darko 
Dorkić, načelnik Općine Marijanci na potpisivanju 
ugovora

djece te materijalne izdatke za uvjete boravka djece kao 
što su materijalni izdaci, energija i komunalije, te tekuće 
održavanje objekata i opreme i prijevoz djece.  

župnik župe Marijanci vlč. Željko Zuanović, a koju su svo-
jim glazbenim izvedbama uveličali mališani Dječjeg vrtića 
Marijanci. 

Njihova originalna izvedba posebno je ganula i oduševila 
ministricu koja je kazala kako je nazočila mnogim otvara-

njima i svečanostima sa sjajnim programima, ali kako se 
ne sjeća da je igdje vidjela da tako mala djeca na takav 
način i s toliko ljubavi pjevaju o svome dome, mjestu, cr-
kvi i drugim obilježjima kao što su to učinili mališani u 
Marijancima i što se ta ljubav zahvaljujući njihovim odgo-
jiteljicama prenosi s generacije na generaciju.

Ministrica Marija Vučković i župan Ivan Anušić bili 
su posebni uzvanici Općine Marijanci

Mališani su pjesmom i recitacijama oduševili goste
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REZULTATI POPISA STANOVNIŠTVA 2021. U OPĆINI MARIJANCI

Bočkinci su iznenađenje 
popisa: među rijetkima u 
Hrvatskoj – u plusu!

Kao i u mnogim slavonskim i hrvatskih općinama i grado-
vima, popis stanovništva 2021.godine i za Općinu Marijan-
ci pokazao je porazne rezultate. U odnosu na razdoblje 
prije 10 godina, 2011.godine kada je Općina brojala 2.405 
stanovnika, danas na ovom području živi 1.953 stanovni-
ka, ili 452 stanovnika manje, što je više negoli zajednički 
imaju dva naselja: Kunišinci i Čamagajevci. Ipak, popis je 
iznjedrio i neke nove pozitivne i iznenađujuće podatke. 
Naime, među iznimno rijetkim sredinama i mjestima koja 
su u posljednjem desetljeću zabilježila pozitivna kretanja 
i povećanje broja stanovnika svrstalo se naselje Bočkinci 
u kojem danas živi čak jedna osoba više nego što ih je bilo 
2011. godine!

Premda se na detaljnije podatke popisa stanovništva još 
uvijek čeka, oni iz 2011.godine Državnog Zavoda za stati-
stiku pokazivali su da u Općini Marijanci na površini od 66 
četvornih kilometara obitava 0,79 posto od ukupnog broja 
stanovnika  Osječko-baranjske županije ili 0,06 posto od 
ukupno broja stanovnika Hrvatske. U to vrijeme gustoća 
naseljenosti iznosila je 36 stanovnika po četvornom kilo-
metru, a nakon najnovijeg popisa ta brojka iznosi nešto 
više od 28 stanovnika po četvornom metru.

Najveći broj stanovnika prema novom popisu zadržalo je 
općinsko središte Marijanci u kojem je evidentirano 676 
„duša“ ili 162 manje negoli 2011.kada je tu živjelo 838 sta-
novnika. Drugo naselje po veličini Črnkovci, prije 10 godi-
na je imalo 810 stanovnika, a danas je u njemu njih 639 
što ukazuje na još veće smanjenje od 171 stanovnika. Po-

pisivači su u Kunišincima zabilježili 249 stanovnika ili 66 
stanovnika manje nego prije jednog desetljeća kada ih je 
bilo evidentirano 315. U Čamagajevcima je pak popis po-
kazao brojku od 178 stanovnika, što je za 36 manje nego 
na posljednjem popisu na kojem je bilo 214 „duša“. Tride-
setšest stanovnika u 2021.godini imalo je jedno od najma-
njih naselja Brezovica, koja je još 2011.imala 53 žitelja, što 
je smanjenje za više od 30 posto (17 stanovnika manje), a 
Marijanski Ivanovci koji su brojili 2 mještana, sada su se 
brojčano prepolovili i imaju samo 1 stanovnika!

Definitivno najveće iznenađenje ovog popisa za cijelu 
Osječko-baranjsku županiju, ali i Slavoniju i Baranju su 
Bočkinci koji su nekadašnju brojku od 173 stanovnika da-
nas čak uspjeli povećati na 174 žitelja. Ovakva kretanja na-
čelnik Općine Marijanci Darko Dorkić tumači činjenicom 
da je riječ o mjestu mahom naseljenom stanovništvom 
mlađe životne dobi, gdje su i u vrijeme posljednjeg popisa 
prije 10 godina Bočkinci imali čak 28 stanovnika u dobi do 
15 godina, 34 osobe dobi između 15 i 30 godina, 20 stanov-
nika između 30 i 40 godina i 30 žitelja u dobi između 40 i 
50 godina. To znači da je od ukupnog broj stanovnika njih 
više od 35 posto činila populacija u dobi do 30 godina. 

„Dodatnu dozu optimizma ulijeva nam činjenica da su se 
u Bočkincima i danas nastavili pozitivni trendovi  i da broj 
djece u dobi do 12, odnosno 18 godina ne opada, mla-
de obitelji iz ovog mjesta pokazuju zanimanje za ostanak 
i uključuju se u općinski Program pomoći za stambeno 
zbrinjavanje, što je jasan pokazatelj da ova sredina ima 
budućnost“, poručuje prvi čovjek marijanačke općine. 

Prije 10 godina Bočkinci su imali 173, a danas 
imaju 174 stanovnika

Prizori brojne djece s roditeljima na igralištu u 
Bočkincima se viđaju već generacijama
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NASTAVLJA SE OPREMANJE DRUŠTVENOG 
DOMA U ČAMAGAJEVCIMA

Nakon stolica nabavljeni i 
novi stolovi
Općina Marijanci i u ovoj godini nastavlja brigu o objek-
tima u svom vlasništvu u svim pripadajućim naseljima. 
Sukladno tome, nakon što su prošle godine u Društve-
nom domu u Čamagajevcima klupe zamijenili novim sto-
licama, ove godine nabavljeno je i 20 novih stolova  čime 
je značajno podignuta kvaliteta i udobnost posjetiteljima 
društvenih i privatnih događanja u ovom objektu. Vrijed-
nost ove investicije iznosi 46.500 kuna, a dobavljač novih 
stolova bila je tvrtka Elektrooprema Bizovac. 

Nakon stolica, Društveni dom u Čamagajevcima 
opremljen je i novim stolovima

U KUNIŠINCIMA POSTAVLJENA MODERNA 
AUTOBUSNA STAJALIŠTA 

Putnici autobus čekaju 
zaštićeni od vremenskih 
(ne)prilika
Korisnici javnog prijevoza u naselju Kunišinci više neće 
svoje autobuse čekati izloženi kiši, snijegu i drugim vre-
menskim (ne)prilikama nakon što su u njihovu mjestu po-
stavljena dva moderna autobusna stajališta unutar kojih 
se mogu skloniti. Kako je pojasnio načelnik Općine Ma-
rijanci Darko Dorkić, prvo su se prometnim elaboratom 
morale definirati lokacije za autobusna stajališta u Kuni-
šincima te ista izbetonirati, obilježiti i postaviti znakove. 
Tek poslije tih predradnji, početkom ove godine nabavlje-
ne su i postavljene moderne nadstrešnice čiji je dobavljač 
bila tvrtka Vojtek d.o.o. iz Belog Manastira. Nabavku dvije 
nadstrešnice Općina je financirala s 47.375,00 kuna.

Na autobusnim stajalištima postavljene su 
moderne nadstrešnice

NASTAVLJA SE UREĐENJE RIBIČKE OAZE U 
KUNIŠINCIMA

Na Plosni dvije nove 
nadstrešnice
Prostor Sportsko-rekreacijske i ribolovne zone „Plosna“ 
u Kunišincima već godinama važi za jedan od najuređe-
nijih i najatraktivnijih prostora takve vrste u ovom dijelu 
Osječko-baranjske županije. Tijekom cijele godine, a oso-
bito za lijepa vremena, posjećuju ga brojni sportski i drugi 
ribolovci, ali i rekreativci, šetači te ljubitelji prirode koji ga 
nerijetko koriste za razna društvena i privatna događanja 
i okupljanja. Kako bi on postao još atraktivniji, Općina je 
odlučila u njega investirati još 50.000 kuna te je nedavno 
je obogaćen s novim sadržajima: dvije nove nadstrešnice  
u sklopu kojih još dolaze klupe, stolovi kao i zidani roštilj. 
No, tu priči o ovoj prirodnoj oazi nije kraj, jer u Općini Ma-
rijanci otkrivaju da se već radi i geodetski elaborat prena-

mjene ovog prostora u Sportsko-rekreacijsku zonu kako 
je planirano Prostornim planom. Na taj način bi se stvorili 
preduvjeti da se zemljište „Plosne“ koje je u vlasništvu 
RH, zatraži i prenese u vlasništvo Općine Marijanci.  

Ribiči i 
rekreativci 
sada su na 
Plosni dobili 
i dvije nove 
nadstrešnice 
za okupljanja
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VIII KRUG UGOVORA O STAMBENOM ZBRINJAVANJU MLADIH 

Pomoć u rješavanju stambenog pitanja za pet 
mladih obitelji
Prvih dana svibnja načelnik Općine Marijanci, Darko Dor-
kić je potpisao nove Ugovore o dodjeli bespovratne finan-
cijske pomoći iz Programa mjera za poticanje rješavanja 
stambenog pitanja mladih na području Općine Marijanci 
s pet novih korisnika. 

S korisnicima su potpisani ugovori čija je ukupna vrijed-
nost 150.000 kuna, od čega je za mjeru kupovina stam-
benog objekta na području općine Marijanci ugovoreno 
70.000 kuna, za mjeru rekonstrukcija/adaptacija stam-
benog objekta na području općine Marijanci ugovoreno 
50.000 kuna, dok je za mjeru izgradnja stambenog objekta 
na području općine Marijanci ugovoreno 30.000 kuna. 

Time je nastavljena dobra suradnja između Općine Mari-
janci i mladih obitelji, kojoj je cilj pomoći mladima u rje-
šavanju stambenog pitanja na području Općine Marijanci, 
te ih na taj način zadržati na ovom prostoru. 

Općina ovaj Program uspješno provodi od 2019.godine i u 
njega je do sada uključeno 52 korisnika,  uz vrijednost svih 
potpisanih ugovora koja iznosi 1.424.000 kuna. Program se 
provodi u okviru tri mjere: pomoć za kupnju, izgradnju i 
rekonstrukciju/adaptaciju stambenog objekta, a mjere 

Pet novih mladih korisnika ovoga je mjeseca 
potpisalo ugovore s Općinsom Marijanci za pomoć 
u stambenom zbrinjavanju

je moguće i kombinirati. Maksimalni iznos bespovratnih 
sredstava koji korisnik može ostvariti iz ovog Programa je 
30.000 kuna.

Načelnik se prigodom potpisivanja novih ugovora obratio 
korisnicima i čestitao im na odluci da svoj životni put na-
stave ili započnu na području naše općine, rekavši kako 
Općinu ne čini načelnik, zgrade ni druga infrastruktura, 
već prvenstveno ljudi, istaknuvši time važnost odluke sva-
kog pojedinca da ostane na ovom području. 

UMIROVLJENICIMA, KORISNICIMA SOCIJALNE NAKNADE I NEZAPOSLENIM 
BRANITELJIMA

Općina uskrsnicama uljepšala blagdane
Vijećnici Općinskog vijeća Marijanci jednoglasno su po-
zdravili prijedlog Odluke koja je i ove godine u povodu 
blagdana Uskrsa omogućila dodjelu prigodnog dara (uskr-
snice) umirovljenicima, korisnicima socijalne pomoći i 
korisnicima naknade za nezaposlene hrvatske branitelje 
iz Domovinskog rata te korisnicima nacionalne naknade 
za starije osobe. Visina uskrsnica se kao i ranijih godina 
kreće od 100 do 250 kuna po korisniku, a od 1.travnja ove 
godine isplaćivala se na bankovne račune korisnika.

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 umirovljenicima s mirovi-
nama koje iznose do 2.000 kuna, a 100 kuna s mirovinama 
do 2.500 kuna. Uskrsnicu u iznosu od 250 kuna dobili su 
i korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za soci-

jalnu skrb, te korisnici naknade za nezaposlene hrvatske 
branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji 
koji uskrsnicu dobivaju po drugi puta. 

Uvjet za isplatu uskrsnica bio je da stjecatelji prava imaju 
prijavljeno prebivalište na području Općine 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, ili pak da su korisnici na-
knade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog 
rata i članove njihovih obitelji, korisnici zajamčene mini-
malne naknade Centra za socijalnu skrb te korisnici naci-
onalne naknade za starije osobe. 

Svima njima na ovaj je način Općina Marijanci i ove godi-
ne uljepšala blagdane i za ovu namjenu u proračunu osi-
gurala oko 50.000 kuna.
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ZAVRŠEN PROJEKT PARKIRALIŠTA S JAVNOM 
RASVJETOM U MARIJANCIMA

Središte Marijanaca dobilo 
nova 44 parkirališna mjesta

Na veliko zadovoljstvo mještana Marijanaca, ali i brojnih vo-
zača iz susjednih sredina koji gravitiraju općinskom središtu 
u ustanove javne i druge namjene, proteklih je dana kraju 
privedena II faza projekta parkirališta s javnom rasvjetom u 
središtu Marijanaca. Riječ je o realizaciji projekta u sklopu 
kojeg je centar Marijanaca dobio moderni parkirni prostor sa 
42 parkirališna mjesta za automobile, od čega 2 za invalide te 
2 parkirališna mjesta za autobuse.  Izvođač na ovom projektu 
koji je spreman za tehnički pregled, bila je bizovačka tvrtka 
Gebruder d.o.o. dok je poslove nadzora vršila tvrtka Valenčak 
d.o.o. Vrijednost netom izvedenih radova je 588.900 kuna, a 
troškovi nadzora iznose 24.875 kuna. 

„Novoizgrađeno parkiralište dugoročno će riješiti problem 
parkiranja na zelenoj površini ispred crkve i u pješačkoj zoni 
samog centra Marijanaca ispred Vatrogasnog doma i auto-
busne stanice. Na taj način će se ujedno i povećati sigur-
nost djece koja idu u osnovnu školu čiji je ovo glavni prilaz,“ 
naglasio je načelnik Općine Marijanci, Darko Dorkić.

U PODUZETNIČKOJ ZONI ČRNKOVCI

Izgrađeni cesta i javna 
rasvjeta za pristup parcelama

Tvrtka Osijek-Koteks d.o.o. završila je realizaciju projekta iz-
gradnje ceste i javne rasvjete u Poduzetničkoj zoni Črnkovci 
– krak II koja će omogućiti kvalitetan pristup prema tri par-
cele u ovoj zoni. Netom završeni projekt nad kojim je nadzor 
izvodila tvrtka Expert d.o.o. spreman je za tehnički pregled, a 
vrijednost izvedenih radova iznosi 662.447,90 kuna uz troško-
ve nadzora koji su 30.000 kuna.

Valja napomenuti da krak novoizgrađene ceste u dužini od 
200 metara vodi i prema parceli na kojoj bi uskoro trebala 
krenuti izgradnja Sunčane elektrane.

Asfaltiranje ceste do buduće Sunčane elektrane u 
Poduzetničkoj zoni Črnkovci

IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE U 
ČRNKOVCIMA ODVIJA SE PLANIRANOM 
DINAMIKOM

U kolovozu prvi kućni 
priključci

Nastave li se radovi na izgradnji sanitarno-fekalne kanaliza-
cije u naselju Črnkovci odvijati sadašnjim tempom, prvi ko-
risnici bi se na kanalizacijsku mrežu mogli priključiti već u 
kolovozu, najavila je Lidija Gavrić direktorica tvrtke Hidrobel 
d.o.o. Belišće.

Dobre vijesti direktorica je potkrijepila informacijom da se 
u sklopu projekta upravo završava zadnja crpna stanica, te 
da je preostalo još izvesti kolektore za dvije ulice i izvršiti 
sanaciju. Svi ti poslovi prema projektu bi se trebali završiti do 
konca srpnja, a nakon toga se u kolovozu očekuje dobivanje 

uporabne dozvole nakon čega 
može početi priključivanje na 
mrežu.

„Raduje nas što je zanimanje 
stanovnika za priključke vrlo 
veliko i što već sada veliki dio 
njih s nestrpljenjem očekuje 
novi način zbrinjavanja otpad-
nih voda iz svojih kućanstva 
uz kojih problemi sa septičkim 
jamama odlaze u prošlost“, 
kazala je direktorica Gavrić za-
dovoljna što se radovi odvijaju 
planiranom dinamikom. 

U sklopu projekta FASEP koji 
uključuje i područje Općine 
Marijanci, sredinom lipnja 
prošle godine u Valpovu je upriličeno potpisivanje Ugovora 
za izgradnju uređaja za proizvodnju pitke vode u Belišću u 
sklopu Projekta vodoopskrbe i odvodnje Valpovo – Belišće. 
Vrijednost tada potpisanog ovog ugovora, kojim će se izgra-
diti uređaj za proizvodnju pitke vode kapaciteta 55 litara u 
sekundi, iznosi 20.839.097 kuna. Time će se postići strateš-
ki cilj razvoja javne vodoopskrbe u vidu povećanja postotka 
stanovništva koje se vodom opskrbljuje iz javne vodoopskr-
be sa sadašnjih 80 posto na gotovo 90 posto do kraja 2023. 
godine, a čiji su korisnici i stanovnici Općine Marijanci.

Radovi na izgradnji parkirališta u središtu 
Marijanaca privedeni su kraju

Izgradnja 
kanalizacijske mreže 
teče prema planu
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IZVJEŠTAJNA SJEDNICA SKUPŠTINE VATROGASNE ZAJEDNICE OPĆINE MARIJANCI

Svaki treći operativni član u 2021.godini 
stekao je novo zvanje!

povjednik  Goran Krleža  istaknuo je kako će 2021.godina 
u vatrogastvu Zajednice Marijanci ostati zabilježena po 
nizu događaja i dostignuća, ali i izazovima organizacije 
istih unatoč pandemiji COVID-19, prijemu DVD-a Črnkovci 
u članstvo Zajednice, no prije svega po daljnjem profilira-
nju vatrogastva kao temeljnog čimbenika sustava zaštite 
i spašavanja. Pozitivno je i zanimanje velikog broja član-
stva dobrovoljnih vatrogasnih društava glede provedbe 
svih oblika obrazovanja, od osposobljavanja za stjecanje 
vatrogasnih zvanja do usavršavanja za pojedine specijal-
nosti. 

„Zahvaljujući tome, 2021.godinu završili smo s hvalevri-
jednim rezultatom prema kojem je praktično svaki treći 
operativni član nekog od pet DVD-a članica Zajednice 
stekao najmanje jedno novo zvanje ili specijalnost. To je 
iznimno važno, jer je statistika vatrogasnih intervencija iz 
godine u godinu sve više neumoljiva te obuhvaća sve veći 
broj različitih događaja u kojima se traži žurni angažman 
osposobljenih kadrova i njihova tehnika. Također, dobra 
suradnja s Općinom Marijanci, Županijskom vatrogasnom 
organizacijom kao i Hrvatskom vatrogasnom zajednicom, 
rezultirala je nabavkom opreme neophodne za redovi-
ti rad Društava članica (Bočkinci, Čamagajevci, Črnkovci, 
Kunišinci i Marijanci),“ kazao je zapovjednik Goran Krleža.  

U nastavku sjednice predsjednik Zajednice  Dragan Krle-
ža podnio je financijsko izvješće Zajednice za 2021. godi-
nu i projekcije financijskog plana za 2023./2024., godinu 

Izvještajna sjednica Skupštine Vatrogasne zajednice Općine Marijanci

DVD Marijanci bili su domaćini  12. redovne izvještajne 
sjednice skupštine Vatrogasne zajednice Općine Mari-
janci koja je održana u subotu, 12.ožujka u prostorijama 
Društvenog doma Marijanci.

Skupštini su uz članove prisustvovali i gosti među koji-
ma su bili načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić, pred-
stavnici Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske župa-
nije:  predsjednik  Zdenko Čarapar,  zapovjednik  Zdravko 
Cvenić, tajnik Goran Dorić te izaslanici Vatrogasnih zajed-
nica Gradova Našica i Valpova i Općina Petrijevci, Maga-
denovac i Bilje.

Obraćajući se nazočnim članovima i gostima i prezenti-
rajući izvješće o radu u proteklom razdoblju, općinski za-

Nazočni gosti na izvještajnoj skupštini VZ OM
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VATROGASCI OPĆINE MARIJANCI 
OBILJEŽILI BLAGDAN SV.FLORIJANA

Prisjetili se 
preminulih članova
Svake godine u povodu blagdana Svetog Florijana – zaštit-
nika vatrogasaca koji se slavi 4.svibnja, i vatrogasci Opći-
ne Marijanci prigodno obilježavaju ovaj dan. Tako je bilo i 
ovog svibnja kada je pomladak DVD-a Marijanci u pratnji 
starijih članova pohodio groblje u Marijancima gdje su 
obišli posljednja počivališta kolega vatrogasaca kojima su 
uz molitvu i polaganje vijenca i paljenje svijeća odali po-
čast i kod središnjeg križa na groblju. Nakon toga održano 
je druženje uz prigodni domjenak. 

Inače, dan Sv. Florijana zaštitnika vatrogasaca u svijetu se 
obilježava već stoljećima spominjući se rimskog vojnika 
Florijana koji je bio osuđen na smrt spaljivanjem zbog 
toga što je odbio odreći se kršćanstva, a vatrogasci u Hr-
vatskoj ovaj su spomendan počeli obilježavati koncem 
prošlog stoljeća.  

Molitva za preminule vatrogasce

Odavanje počasti preminulima u povodu 
Florijanova

U spomen na preminule vatrogasce položen je 
vijenac i zapaljene su svijeće

dok je Plan rada Zajednice za 2022. godinu predstavio taj-
nik Tihomir Dioši.  Sva prezentirana izvješća, planovi i od-
luke po točkama dnevnog reda usvojeni su jednoglasno.

Prisutnim članovima skupštine i uzvanicima prigodnim 
pozdravnim govorima obratili su se i načelnik Općine 
Marijanci Darko Dorkić, koji je izrazio zadovoljstvo gle-
de suradnje i provođenja projekata koje Općina provodi 
u suradnji sa Zajednicom i njenim članicama. Načelnik 
Dorkić je podsjetio kako je unatoč izazovnim vremenima 
u protekloj godini vidljivo da je Zajednica ostvarila izni-
mne rezultate na polju vatrogastva, zbog čega je i on kao 
načelnik iznimno ponosan na rad čelništva Zajednice uz 
obećanje da će Općina i nadalje s njim na čelu, ustraja-
ti na poboljšanju operativne spremnosti članova putem 
operativne postrojbe. 

Predsjednik Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske žu-
panije Zdenko Čarapar je istaknuo da Vatrogasna zajedni-

ca Marijanci od svog osnutka ostvaruje iznimne rezultate 
i iako jedna od „manjih“ Zajednica članica, svojom orga-
niziranošću i rezultatima, primjerom i aktivnostima dopri-
nosi boljem radu i same Županijske vatrogasne zajednice.

Zapovjednik VZOM Goran Krleža podsjetio je na 
odlične rezultate i u pandemijskoj 2021. godini
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U DONJEM MIHOLJCU ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA ZAŽELI 2

Projekt koji vraća nadu dugotrajno 
nezaposlenim ženama

U petak 25.ožujka u velikoj  vijećnici  dvorca Mailath 
Donjem Miholjcu je održana završna konferencija pro-
jekta „ZAŽELI 2 – žene zajedno – za bolju budućnost 
naše zajednice“ koji je financiran iz Europskog socijal-
nog fonda. Partneri u provedbi projekta bili su Općina 
Magadenovac, Općina Marijanci, Hrvatski zavod za za-
pošljavanje regionalni ured Osijek, Centar za socijalnu 
skrb Donji Miholjac i Udruga Duga - Društvo za usmje-
ravanje gospodarskih aktivnosti.

Na konferenciji su prisutni predstavnici svih partnera 
na projektu, načelnici Općina Stjepan Živković (Ma-
gadenovac) i Darko Dorkić (Marijanci), gradonačelnik 
Donjeg Miholjca Goran Aladić i predsjednik Gradskog 
vijeća Donjeg Miholjca, Dražen Trcović. Konferencija 
je imala za cilj predstaviti krajnje rezultate projekta te 
izražavanje javne zahvale svim sudionicima koji su na 
bilo koji način pomogli da se i ovaj drugi projekt ZAŽELI 
uspješno privede kraju. Provođenje ovog projekta bilo 
je i na korist zaposlenicama u projektu koje su si kroz 
njega osiguravale redovita mjesečna primanja, ali i pri-
mateljima usluga kojima je na ovaj način bila olakšana 
svakodnevica.

IMPRESUM
Nakladnik:  Općina Marijanci
Glavna  
urednica:  Lidija Aničić

Uredništvo:  Darko Dorkić, načelnik
  Ivan Pandurić, pročelnik
Fotografije:  Ana Alšić
                       Lidija Aničić
Naklada:  850 primjeraka
Tisak:   Tiskara Holeš d.o.o.

Kako je izvijestio Andrija Herbst, voditelj projekta, ovim 
projektom je zaposleno 38 djelatnica koje se brinu o 
starijim i nemoćnim osobama na području Grada Do-
njeg Miholjca, Općine Marijanci i Općine Magadenovac. 
Ukupno 16 žena zaposleno je s područja Grada Donji 
Miholjac, 11 žena s područja Općine Marijanci i 11 žena 
s područja Općine Magadenovac.

„Održivost rezultata projekta vidljiva je prvenstveno 
kroz smanjenje nezaposlenosti. Suradnjom partnera na 
ovom projektu na lokalnoj razini povećali smo svijest 
lokalnog stanovništva o uključivanju žena u nepovolj-
nom položaju na tržište rada. Ovim projektom također 
smo ženama omogućili radno iskustvo i osjećaj kori-
snosti te spriječili preranu institucionalizaciju starijih i 
nemoćnih osoba,“ poručio je Herbst.

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 3.388.180 kuna 
uz financiranje od 85 posto Europske unije i 15 posto 
Republike Hrvatske. Projekt je trajao od siječnja 2021. 
do travnja 2022.godine. 

Završna konferencija projekta Zaželi u Donjem Miholjcu
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ZAVRŠNA KONFERENCIJA JOŠ JEDNOG PROJEKTA ZAŽELI LAG-a KARAŠICA

Tri zaposlenice brinule o 18 starijih osoba s 
područja Općine Marijanci
LAG-u Karašica početkom veljače prošle godine odo-
bren je projekt „Učim, radim, pomažem Slavoniji II.“ iz 
poziva Zaželi – program zapošljavanja žena faza II. u 
okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski po-
tencijali 2014.-2020.“ u vrijednosti od 5 milijuna kuna 
koji je u 100 postotnom iznosu financiran iz Europskog 
socijalnog fonda. Partneri na projektu bili su Centar 
za socijalnu skrb Valpovo i Hrvatski zavod za zapošlja-
vanje Područna služba Osijek, a 6.travnja u Valpovu je 
održana i završna konferencija ovog projekta.

Ljiljana Pandurić brinula je o šest korisnika

Svrha projekta bila je zapošljavanje 56 teže zapošlji-
vih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, koje su 
kao žene za pomoć u kući na području LAG-a Karašica 
kroz 12 mjeseci skrbile o 336 krajnja korisnika čime se 
povećala socijalna uključenost osoba starije životne 
dobi i osoba u potrebi, a tim i povećala zaposlenost na 
području LAG-a. „Nakon uspješno provedenog projekta 
iz Zaželi – faza I. LAG Karašica, provedbom ovog projek-
ta, nastavlja sa brigom o marginaliziranim skupinama 
na svom području čime smo željeli dati svoj doprinos 
svekolikom razvoju naših ruralnih prostora koji posta-
ju uključiva sredina za sve skupine u društvu, a stari-
jim osobama se pomaže da svoju treću dob provedu 
na svojim ognjištima bez institucionalizacije čime im 
se uvelike podiže kvaliteta života,“ poručili su iz LAG-a 
Karašica.

Na završnoj konferenciji je kratku prezentaciju o re-
zultatima projekta izložio voditelj LAG-a Karašica Ivan 
Vrbanić, a podpredsjednici LAG-a Ljerka Vučković i Ivo 
Zelić, uručili su diplome ženama o završenoj edukaciji 

U projektu je bila zaposlena i Slavica Barić

na računalnog operatera i uzgajivača povrća te im po-
željeli puno uspjeha u budućem zaposlenju.

Valja podsjetiti da su s područja Općine Marijanci u 
ovom projektu bile zaposlene tri žene koje su skrbile o 
18 osoba starije životne dobi s područja svoje Općine.

Zaposlenica Katarina Dolančić s načelnikom 
Općine Petrijevci Ivom Zelićem
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ADVENT U MARIJANCIMA

Blagdanski dani uz pjesmu i 
druženje

Red druženja, red pjesme, red gastronomskih delicija i 
red najboljih domaćih proizvoda – najkraći je opis pre-
krasne 4.adventske nedjelje koja je 19.prosinca na po-
seban način obilježena u središtu Marijanaca. Ovdje je 
naime, nastavljajući lijepu započetu tradiciju advent-
skog okupljanja u radosnom iščekivanju Božića, KUD 
„Slavonska vila“ Marijanci - Kunišinci, na Trgu Svetog 
Petra i Pavla organizirao program pod nazivom „Advent 
u Marijancima“ koji je okupio mnoštvo posjetitelja iz 
svih dijelova Općine Marijanci.

Uz paljenje 4.adventske svijeće na velikom adventskom 
vijencu u kojem su sudjelovala i djeca iz Dječjeg vrtića 
Pinokio Marijanci, bio je upriličen i dolazak Djeda Bo-
žićnjaka, koji niti ovoga puta nije došao praznih ruku 
već se pobrinuo kako slatkim paketićima najmlađima 
uljepšati predblagdanske dane. Domaćini su se potru-
dili i da nitko ne bude gladan i žedan, pa su se tako 
Trgom u nedjeljno predvečerje širili neodoljivi mirisi i 
arome pečenih i kuhanih gastro-delicija poput koba-
sica, kuhanog vina, čaja, svježeg peciva… A sve to uz 
zvuke Tamburaškog sastava „Zlatne godine“.

„Advent u Marijancima“ za sve posjetitelje bio je ujed-
no i odlična prilika da se upoznaju s proizvodnim asor-
timanom i ponudom OPG-ova s područja Općine Mari-
janci, ali i rukotvorinama domaćih kreativaca koji su se 

Posebnu radost izazvao je dolazak Djeda Božićnjaka

Atrakcija za najmlađe bilo je napretek...

Izvođači koji su pobrali najveći pljesak publike
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ogledali kroz najmaštovitije uporabne i ukrasne pred-
mete.  Nezaobilazna atrakcija bila je i velika okićena 
jelka u obnovljenom središtu mjesta, ali i nove jaslice 
kojima se u Marijancima čuva duga tradicija proslave 
slavonskog Božića.

Cvijeće na štandovima prkosilo je prosinačkoj 
hladnoći

Glazbenici Zlatnih godina su brinuli za dobar 
štimung

Nezaboravno zimsko predvečerje u Marijancima

Ekološki vrtuljak

Podjednako su 
uživali i djeca i 
roditelji

Rukotvorine domaćih kreativaca ogledali su su u 
raznim bojama i oblicima

Ugođaju su pridonijele i nove jaslice
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IZMEĐU DVA BILTENA: SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MARIJANCI

Prisegnula dva nova vijećnika, prihvaćeni 
najvažniji financijski dokumenti

Posljednje dane 2021. godine u Općinskom vijeću Ma-
rijanci obilježio je buran prekid 6.po redu sjednice 
Općinskog vijeća nakon što nije izglasan predloženi 
proračun za 2022.godinu u visini od 12,5 milijuna kuna. 
Tada naime, četiri glasa ZA, koliko je od vijećnika vla-
dajuće koalicije dobio prijedlog proračuna Općine 
Marijanci za 2022. godinu, (dok je vijećnik Samir Kova-
čević (HNS) već prije glasovanja iz protesta napustio 
sjednicu) nisu bili dovoljna većina da bi se izglasao i 
podržao predloženi općinski proračun. Nakon toga je 
predsjednik Općinskog vijeća Ivan Mesaroš  naprasno 
prekinuo sjednicu bez da su preostalih 4 nazočna vi-
jećnika HDZ-a u glasovanju dobili priliku očitovati da 
li su protiv ili suzdržani glede istog prijedloga, te novu 
sjednicu zakazao dan kasnije.

Ovim događanjima prethodila je burna rasprava izme-
đu načelnika Dorkića i predsjednika Vijeća Ivana Me-
saroša, a vezano uz 6 amandmana vladajuće koalicije 
na proračun od kojih su se svi odnosili isključivo na 
naselje Črnkovci, koji su već bili zastupljeni u prora-
čunu s ukupnim iznosom od 8 milijuna kuna, a istim 
amandmanima potraživalo se dodatnih 1,4 milijuna 
kuna samo za Črnkovce što je načelnik Dorkić sma-
trao neprihvatljivim. Zbog toga je i on na sjednici ta-
kođer predložio 2 amandmana kao dio svog prijedloga 
i kao odgovor na ranije dostavljene amandmane, koje 
je pročelnik Ivan Pandurić nakon kontrole ispravnosti 
ocijenio kao formalno neispravne i zakonski neuskla-
đene. Nakon burne rasprave došlo je do dogovora da 
se umjesto planirane izgradnje poljskih puteva, ide u 
plan izgradnje ceste u ulici Nikole Tesle u Črnkovcima. 

Nastala je stanka nakon koje su svi predlagatelji od 
svojih amandmana odustali, no vijećnik Samir Kova-
čević je ipak napustio sjednicu, proračun nije izglasan, 
sjednica je prekinuta pa je sutradan (23.prosinca) na-
stavljena.

No, tada je uslijedio nagli preokret, a vijećnik Kovače-
vić koji je dan ranije demonstrativno napustio sjedni-
cu „ne želeći proračun prihvatiti iz moralnih razloga“, 
ponovo se vratio u vijećničke klupe te je u nazočnosti  
svih članova vladajuće koalicije i bez vijećnika HDZ-a, 
ponovljeno glasanje točke dnevnog reda koja se od-
nosila na prihvaćanje Proračuna. Svi nazočni vijećnici 
tada su jednoglasno podržali načelnikov Prijedlog Pro-
računa bez amandmana uz usvajanje i svih Programa 
u sklopu Proračuna te Odluke o izvršavanju Proračuna. 

Alen Babić i Nikola Pandurić umjesto Jelene 
Bočkinac i Darija Pandurića
Prva sjednica u ovoj godini protekla je u znaku polaga-
nja prisege novih vijećnika Alena Babića i Nikole Pan-
durića,  koji su zamjena dosadašnjim vijećnicima Jeleni 
Bočkinac (s kandidacijske liste grupe birača nositelja 
Ivana Mesaroša)koja je svoj mandat stavila u mirovanje 
i Dariju Panduriću(HDZ), koji je podnio ostavku na vi-
jećničku dužnost. Istom je prigodom pozdravljen i pri-
jedlog Odluke koja je i ove godine u povodu blagdana 
Uskrsa omogućila dodjelu prigodnog dana (uskrsnice) 
umirovljenicima, korisnicima socijalne pomoći i kori-
snicima naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz 
Domovinskog rata te korisnicima nacionalne naknade 

Nastavak prekinute 6.sjednice Vijeća
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za starije osobe. Visina uskrsnice bila je kao i ranijih 
godina od 100 do 250 kuna po korisniku. 

Prihvaćen je Plan upravljanja imovinom Općine Mari-
janci za 2022. godinu, a dana je i suglasnosti za pro-
vedbu projekta „Opremanje Vatrogasnog doma u Črn-
kovcima“, ukupne vrijednosti 145.737 kuna s uključenim 
PDV-om. 

Zaštitili staračka i samačka domaćinstva
Pozornost vijećnika izazvala je i Odluka o načinu pru-
žanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 
području Općine Marijanci za koju je načelnik Dorkić 
pojasnio da je riječ o usklađivanju s novim Zakonom o 
gospodarenju otpada. Prema istoj, nova cijena sastoji 
se od fiksnog dijela koja je dio ove odluke i nju usvaja 
Vijeće i koji mora biti jednak za sve bez obzira na veli-
činu spremnika te varijabilnog kojeg predlaže davatelj 
usluga (u ovom slučaju tvrtka Eko-flor d.o.o.), a usvaja 
ga načelnik. Varijabilni dio cijene se obračunava prema 
volumenu spremnika. 

„Prilikom planiranja ove Odluke prije svega se vodilo 
računa da ne dođe do povećanja cijene u odnosu na 
sadašnju za krajnje korisnike. S obzirom da bi se novom 
fiksnom cijenom od 54,24 kune najviše ugrozilo starač-
ka i samačka domaćinstva koja prema sadašnjem cje-
niku fiksnu cijenu imaju 36,16 kuna, prema prijedlogu u 
ovoj Odluci Općina bi preuzela obavezu i sufinancirala 
razliku troška u iznosu od 18,08 kuna kako bi isti za-
držali sadašnju cijenu“, pojasnio je načelnik dodajući 
kako za korisnike socijalne pomoći Općina sufinancira 
cjelokupni iznos troškova kao i do sada. 

Zadovoljni financijskom situacijom
Usvajanje financijsko-planskih dokumenata bili su 
okosnica dnevnog reda 8.po redu sjednice Općinskog 

vijeća Marijanci koja je održana 27.travnja. Na 
sjednici je načelnik Općine Marijanci Darko 
Dorkić podnio Godišnje izvješće o izvršenju 
Proračuna Općine za 2021.godinu prema ko-
jem su u prošloj godini ostvareni prihodi u vi-
sini od 13.038.598 kuna, što je 92,79 posto pla-
na koji je bio 14.051.940 kuna. Na drugoj strani 
rashodi su ostvareni u visini od 11.906.641 
kunu ili 84,73 posto plana. Višak prihoda na 
rashodima iznosi 1.138.524 kune i on će se 
„preseliti“u ovu godinu i namjenski potrošiti 
s obzirom da je riječ o sredstvima koja su bila 
predviđena za određene projekte, ali se on 
nije potrošio zbog toga što za njega nisu bile 

ispostavljene situacije. Prema pojašnjenju načelnika 
koji je izrazio zadovoljstvo ovakvom financijskom si-
tuacijom, osim pozajmice od Ministarstva financija od 
241.955 kuna kako bi se izvršio povrat poreza za mlade 
do 30 godina, Općina u 2021.godini nije imala novih za-
duživanja.

Glavni razlog za izglasavanje rebalansa Proračuna koji 
je prezentirao načelnik, bio je višak prihoda iz 2021. I 
2020.godine koji se morao prerasporediti na druge 
stavke. Novom preraspodjelom, nakon izglasavanja iz-
mjena i dopuna , Plan prihoda Proračuna Općine Ma-
rijanci za 2022. godinu sada iznosi 13.500.000 kuna, a 
rashoda 14.638.524 kune. Najveće stavke u rashodima 
bit će vraćanje kredita za realizirane projekte. Izmjene 
i dopune Poslovnika Općinskog vijeća, koji se prema 
obrazloženju predsjednika Općinskog vijeća Ivana Me-
saroša trebao dodatno osvježiti i redefinirati s obzirom 
da je riječ o dokumentu koji se nije mijenjao od 2015.
godine, odnosile su se na dostavu i korištenje materi-
jala vijećnicima za sjednice koji je (već) u elektronskom 
obliku, te na prava i uvjete podnošenja amandmana 
na određene zakonske regulative na sjednicama Vijeća 
koji će morati pisati u pisanom obliku, a koji dosada 
nije bio dio Poslovnika. Osim toga, najavljeno je i da 
se radi na nabavci tableta za sve vijećnike, kako bi se 
sjednice mogle održavati i elektroničkim putem. 

Podnoseći polugodišnje izvješće o svom radu u raz-
doblju od 1.srpnja do 31.prosinca 2021.godine,koje je 
jednoglasno prihvaćeno, načelnik Dorkić je vijećnike 
upoznao s realizacijom projekata na području Općine 
do kraja prošle godine, događajima i aktivnostima u 
kojima je sudjelovao među kojima je posebno izdvo-
jio organizaciju većih događanja u pandemijskim okol-
nostima kao što je skup Vatrogasne mladeži u Marijan-
ci i proslavu Dana Općine Marijanci s otvorenjem nove 
školsko-sportske dvorane. 

Sjednica Općinskog vijeća Marijanci
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SPORTSKE UDRUGE OPĆINE MARIJANCI U 2022. GODINI

Kao i prošle godine, sportske udruge za Bilten Općine Marijanci predstavljaju tri nogometna kluba: NK “Hajduk” 
Marijanci, NK “Mladost” Črnkovci i NK “Bočkinci” Bočkinci. U ovom članku donosimo sažetak rada navedenih 
klubova za završetak nogometne sezone 2021./2022. godine u ligama čiji su sudionici.

NK “BOČKINCI” BOČKINCI

Na krilima dobrih rezultata iz jesenskog dijela II ŽNL 
Valpovo-Donji Miholjac, predsjednik NK “Bočkinci” 
Bočkinci, Miroslav Bočkinac, izrazio je ambiciju za osva-
janjem prvog mjesta u ovoj ligi, te prelazak u viši rang 
natjecanja. U zimskom prijelaznom roku pojačao je 
igrački kadar i doveo nekoliko iskusnih igrača u ekipu. 
Klub je u proljetnom dijelu sezone krenuo dobro, 
približio se vrhu tablice, a onda malo “posustao”. Ipak, 
ekipa je trenutačno na trećem mjestu, a prvo mjesto 
još uvijek nije nedostižno ukoliko dođe do “posrtanja” 
dvije ekipe iznad NK ”Bočkinci”. Ako i ne osvoji prvo 
mjesto, Klub će uz ovako ambicizonog predsjednika, 
vjerojatno ponovo formirati ekipu za napad na vrh ta-
blice u idućoj sezoni. 

da koriste novosagrađenu sportsku dvoranu u sklopu 
Područne osnovne škole u Marijancima za potrebe tre-
niranja u zimskom periodu.

NK “MLADOST” ČRNKOVCI

Krajem prošle godine je Tomislav Valjak, dotadašnji 
predsjednik NK “Mladost” Črnkovci, dao ostavku, pa je 
14. veljaće održana izborna skupština Kluba. Na skupš-
tini je izabran novi Izvršni odbor od 9 članova, ali novi 
predsjednik nije izabran jer nitko nije želio prihvatiti 
predsjedničku funkciju. Do pronalaska predsjednika, 
Klub vodi Tihomir Ranogajac, dugogodišnji nositelj ra-
zličitih funkcija u ovoj udruzi. 

S  obzirom na dobre rezultate iz jesenske polusezone, 
ekipa seniora se u proljetnom dijelu II ŽNL Valpo-
vo-Donji Miholjac nastavila natjecati u gornjem dijelu 
tablice, tj. Ligi za prvaka i trenutno drži sedmo mjesto 
od deset klubova. Trener seniora, Dejan Majdenić se 
nada da njegovi igrači mogu dostići sredinu tablice do 
kraja sezone. Isti trener vodi i pionire koji redovito tre- Skupština NK Hajduk Marijanci

Valja podsjetiti da se sportske udruge Općine Marijanci 
financiraju putem natječaja koji Općina Marijanci raspi-
suje svake godine pa su tako i ove godine sva tri kluba 
aplicirala za potrebna financijska sredstva, a preds-
jednici udruga potpisali s Općinom Marijanci ugovor o 
dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa/
manifestacija udruga na području sporta Općine Mari-
janci za 2022. godinu.

Sva tri kluba zahvaljuju se Osnovnoj školi Matija Gu-
bec i ravnatelju Branku Belcaru što im je omogućeno 

NK Mladost Črnkovci - pioniri

NK Bočkinci

22



BILTENOpćina Marijanci ǀ

niraju i natječu se u Ligi starijih pionira NS Donji Mihol-
jac. NK “Mladost” Črnkovci nastoji u miru završiti ovu 
sezonu i u ljetnom periodu rekonstruirati igrački kadar 
za iduću godinu.

NK “HAJDUK” MARIJANCI

Klub je krajem siječnja započeo pripreme za proljet-
ni dio sezone 2021./2022. godine u I ŽNL Osječko-ba-
ranjskoj pod vodstvom Marka Arnauta kojem je Izvršni 
odbor dao povjerenje da u ulozi igrača-trenera završi 
prvenstvo. Pripreme su odrađene korektno uz nekoliko 

Skupština NK Hajduk Marijanci

odigranih prijateljskih utakmica te odgođenom utakmi-
com Kupa NS Donjeg Miholjca u kojoj je NK “Viljevo” iz 
Viljeva izašlo kao pobjednik. Dovođenjem Dine Vinceka 
iz NK “Graničar” Šljivoševci, popunjeno je prazno mjes-
to u igračkom kadru zbog odlaska Mateja Žigmundića 
u matični klub iz Rakitovice. U veljači je Klub bio or-
ganizator plenuma klubova I ŽNL Osječko-baranjske 
te seminara delegata nižih liga NS Osijek. Nastavak 
prvenstva počeo je 6. ožujka, donio dvije pobjede, a 
onda su uslijedili porazi, što zbog ozljeda pojedinih 
igrača, što zbog nesretnih okolnosti koje ekipu prate 
drugu godinu za redom u proljeće. Trenutačno je NK 
“Hajduk” Marijanci na 13. mjestu pokušavajući izbjeći 
“zonu ispadanja”, a nadajući se sretnim okolnostima za 
ostanak u I ŽNL Osječko-baranjskoj.

Pioniri su u nastavku sezone dobili novog trenera u 
osobi Saše Plužarića koji svojim radom kroz treninge 
i natjecanje želi privući što više djece u mlađi pogon 
Kluba.

Iako su rezultati seniora ovog proljeća slabiji, navijačka 
skupina “Uragani” Marijanci, uz ostale navijače, u veli-
kom broju prati ekipu na domaćim i gostujućim utak-
micama.

Predsjednik NK “Hajduk” Marijanci Branko Plužarić, 
zajedno sa Izvršnim odborom radi na poboljšanju 
standarda ove sportske udruge, a potvrda tome je i 
održavanje 93. izvještajne godišnje skupštine Kluba, 2. 
travnja, na kojoj su donijete smjernice rada u financijs-
kom i materijalnom smislu za ovu godinu.

Utakmica  NK Hajduk Marijanci-NK Slavonac Ladimirevci
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Svim stanovnicima Općine MarijanciSvim stanovnicima Općine Marijanci
čestitamo 30.svibnja čestitamo 30.svibnja 
  Dan državnosti   Dan državnosti 

Republike Hrvatske!Republike Hrvatske!

načelnik Općine Darko Dorkić,načelnik Općine Darko Dorkić,
Općinsko vijeće MarijanciOpćinsko vijeće Marijanci

i djelatnici općinske upravei djelatnici općinske uprave


