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BILTEN ǀ Općina Marijanci

NAČELNIK OPĆINE MARIJANCI DARKO DORKIĆ NA KONCU 2022.GODINE

Samo zajedništvom i radom osigurat 
ćemo ljepše sutra našoj Općini!

Poštovani stanovnici  
Općine Marijanci,

nastavljajući dosadašnju lijepu tradiciju prema kojoj 
Vas na koncu svake kalendarske godine želimo podrob-
nije upoznati i izvijestiti sa učinjenim u ovoj godini, ali 
i planovima za godinu u koju uskoro ulazimo, u vaše je 
domove stigao još jedan naš Bilten Općine Marijanci. U 
njemu vas u slici i riječi vodimo kroz brojna raznovrsna 
događanja koje su organizirale naše udruge, projekte 
i važna zbivanja koje je odradila općinska uprava, ne 
želeći pri tom umanjiti važnost i svega drugog što je 
u proteklom razdoblju oplemenilo život na našem po-
dručju, a što će ostati zapamćeno kao doprinos u po-
boljšanju kvalitete življenja svakog našeg naselja.

Kraj iznimno teške godine
Odbrojavajući dane do uplovljavanja u novu 2023.go-
dinu, nakratko bih se osvrnuo na godinu na izmaku – 
godinu koja je bila sve prije negoli tek još jedna obič-
na godina i godina koja nam je pokazala koliko smo 
mali, krhki i nesigurni u bespućima svjetskih političkih 
zbivanja. Taj kotač zbivanja snažno je zakotrljala ruska 
agresija na Ukrajinu uslijed čega se trajno poljuljala si-
gurnost života na kakvog smo naviknuli. Inflacija, po-
skupljenja, galopirajući rast cijena energenata, te sve 
teži uvjeti života i poslovanja nisu samo zakomplicirali 
život malom čovjeku, nego su se i ozbiljno reflektira-
li na funkcioniranje svih jedinica lokalne samouprave, 
pa tako i Općine Marijanci gdje svi zajedno nastojimo 
pronaći načine kako bi Općina što normalnije funkci-
onirala, projekti se nastavili i pri tom se sačuvala sva 
stečena prava najvažnijih nam karika u ovom lancu – 
naših stanovnika od onih najmlađih jasličke dobi, pa 
sve do treće životne dobi. 

Premda ni nama najnoviji iznijeti podaci s popisa sta-
novništva 2021.godine ne govore u prilog, odlučni smo 
u svojoj namjeri nastaviti podizati ljestvicu kvalitete ži-
vota, pripremati nove projekte i ne predati se kako bi 
naša djeca sutra baštinila dobre plodove našeg rada, a 
našu Općinu nastaviti graditi u pravcu moderne mikro-
sredine po mjeri svih njegovih žitelja.

Dovršeni brojni projekti
Neizmjerno smo ponosni što smo unatoč poteškoćama 
i izazovima i ovoj drugoj pandemijskoj godini uspjeli 
naša obećanja provesti u djelo i dovršiti mnoge zapo-
čete projekte. Osim toga, vrijedno je istaknuti i podatak 
da smo u ovu godinu ušli s izvršenjem proračuna za 
2021. godinu od 13 milijuna kuna od čega je više od 5 
milijuna bespovratnih sredstava iz Fondova EU. U ovoj 
smo godini pak, više od 38 posto proračuna namijenili 
za otplatu zajmova za već realizirane projekte, no zna-
čajna sredstva osigurali smo i za izgradnju i održavanje 
komunalne infrastrukture, gradnju i opremanje obje-
kata javne namjene kao i nastavak izgradnje sustava 
odvodnje što nam je jedan od primarnih projekata i 
čija će vrijednost premašiti brojku od 10 milijuna kuna. 

Načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić
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Najveći dio sredstava za ovu investiciju osiguran je iz 
Fondova EU i Hrvatskih voda. 

Osim ovog velikog projekta, u proteklih godinu dana 
uspjeli smo realizirati i niz manjih projekata poput 
završetka izgradnje parkirališta s javnom rasvjetom u 
Marijancima, izgradili smo krak II ceste u zoni Črnkov-
ci, te dvije nadstrešnice na športsko-ribolovno-rekre-
acijskoj zoni “Plosna” Kunišinci. Postavili smo i dvije 
autobusne nadstrešnice na autobusnim stajalištima u 
Kunišinicima, opremili smo Društveni dom Čamagajev-
ci sa 20 novih stolova, a prostorije NK Bočkinci spojili 
na vodovodnu mrežu. 

Dobivena je uporabna dozvola za kanalizacijsku 
mrežu u Črnkovcima

Uspješno prošao tehnički pregled parkirališta s 
rasvjetom u Marijancima i ...

Demografske mjere
Na listi naših prioriteta uz projekte, osobito važno mje-
sto zauzima i nastavak provođenja demografskih mjera 
i aktivnosti kao što su dodjela sredstava za svako prvo i 
drugo novorođeno dijete od 3.000 kuna, 15.000 kuna za 
treće, te 30.000 kuna za četvrto i svako sljedeće dijete. 
Značajno smo povećali sredstva za predškolski odgoj 
na čak milijun kuna koja su prije iznosila oko 350.000 
kuna za poludnevni boravak, no držimo da brojka od 55 
upisane djece u dvije mješovite i jednoj jasličkoj sku-
pini itekako dobra potvrda da je investicija u novi vrtić 
bila potpuno opravdana. 

Na različite načine pomažemo i osnovnoškolce, za 
srednjoškolce sufinanciramo prijevoz i stanovanje u 
mjestima školovanja, a za sve redovne studente koji 
nemaju neku vrstu stipendija osiguravamo jednokrat-
nu pomoć od 5.000 kuna godišnje. Pomažemo i mladim 
obiteljima u rješavanju njihovog stambenog pitanja s 
iznosima do 30.000 kuna... 

Nismo zaboravili niti pomoć našim udrugama, društvi-
ma te klubovima koji čine okosnicu društvenog živo-
ta naše Općine koje namjeravamo podupirati i u raz-
doblju koje dolazi, osnaživati poduzetničku klima ali i 
kvalitetno skrbiti za sva naša naselja i njihove žitelje te 
stvarati nove planove i projekte za vrijeme koje dolazi. 

I na kraju želim reći kako vjerujem da sve ono što smo 
radili predstavlja važne korake napravljene u pravom 
smjeru kako bi naša Općina bila mjesto poželjno za ži-
vot. Vjerujem također i da nas u budućnosti čekaju bo-
lji i vedriji dani bez korone i ostalih nepogoda u kojima 
ćemo zajedničkim snagama nastaviti graditi još ljepšu i 
sretniju Općinu Marijanci na zadovoljstvo svih njezinih 
žitelja. 

S tom vjerom svima Vama i članovima Vaših obitelji, 
svim stanovnicima Općine Marijanci želim blagoslov-
ljen Božić i sretnu, uspješnu i zdravu 2023.godinu!

Vaš načelnik  
Darko Dorkić

...nove ceste u Poduzetničkoj zoni Črnkovci
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SVEČANO PROSLAVLJEN 8.RUJNA - DAN OPĆINE MARIJANCI

Predstavljen projekt Sunčane 
elektrane Črnkovci, nagrade 
najzaslužnijima

Svečana sjednica uz nazočnost brojnih uzvanika

I dvadesetdevetu godinu nakon osnutka, Općina Ma-
rijanci nastavlja svoju izgradnju i profiliranje u pravcu 
moderne mikrosredine po mjeri svih njezinih žitelja, 
poručeno je sa svečane sjednice Općinskog vijeća Ma-
rijanci održanoj u povodu 8.rujna – Dana Općine Mari-
janci i Blagdana Male Gospe.

Svečanoj sjednici prethodilo je polaganje vijenaca kod 
spomenika poginulim braniteljima u Kunišincima, te 
prezentacije projekta Sunčane elektrane Črnkovci in-
vestitora Hrvatske elektroprivrede d.o.o. kojeg je pred-
stavio Ivan Sokolić, voditelj Tima za provedbu ovog 
projekta pri Sektoru za kapitalne investicije HEP-a d.d. 
Nazočne je upoznao s tijekom ove investicije vrijedne 
62,5 milijuna kuna te izrazio nadu u početak radova ti-
jekom studenog ili prosinca ove godine.

Obraćajući se brojnim nazočnim gostima na svečanoj 
sjednici u Društvenom domu pod predsjedanjem Iva-
na Mesaroša, načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić 
podsjetio je na neke od brojnih projekata realiziranih 
u proteklom razdoblju. Otkrio je kako nakon plinifika-
cije i vodoopskrbe, Općina realizira projekt izgradnje 

i priključivanja na kana-
lizacijsku mrežu u sklo-
pu kojeg se trenutačno 
izvode radovi u naselju 
Črnkovci. U fokusu nje-
gova obraćanja bile su 
i brojne demografske 
mjere koje provodi Op-
ćina poput darivanja 
novorođene djece, po-
moći osnovnoškolcima 
i srednjoškolcima, sti-
pendiranje studenata, 
pomoći mladim obite-
ljima u rješavanju stam-
benog pitanja i drugo. No uz sve to, posebno je izdvojio 
obnovu i proširenje vrtića u Marijancima. Zahvaljujući 
tom projektu realiziranom uz pomoć sredstava iz EU 
Fondova, u novoj pedagoškoj godini ovaj moderni vr-
tić pohađa 55 mališana u dvije mješovite i jednoj ja-
sličkoj skupini. Nakon niza projekata za koje je najveći 
dio sredstava povučen iz Fondova EU, tu je i skorašnji 

Čestitke Općini 
Marijanci uputio je 
i zamjenik osječko-
baranjskog župana 
Mato Lukić
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projekt Sunčane elektrane Črnkovci od kojeg se mnogo 
očekuje, te mnoštvo manjih infrastrukturnih projekata 
i ulaganja u društvenu nadogradnju koji imaju za cilj 
unapređenje kvalitete življenja u svakom naselju Op-
ćine Marijanci. 

Općini-slavljeniku ovom su prigodom čestitke uputili i 
gosti: zamjenik osječko-baranjskog župana Mato Lukić, 
rekavši kako je Osječko-baranjska županija u proteklih 
pet godina u marijanačku Općinu uložila više od 7,5 
milijuna kuna. Također se osvrnuo i na hvalevrijedan 
zajednički projekt osiguravanja besplatne školske pre-
hrane za sve osnovnoškolce, koju Općina sufinancira 
s 10 posto, a Županija s 90 posto te kazao kako je ovo 
primjer općine u kojoj se inicijativom i vizijom postižu 
odlični rezultati. Trud, nastojanje i rezultate marijanač-
ke Općine koji se ogledaju u brojnim projektima i aktiv-
nostima te zavidnom napretku i uspješnom korištenju 
europskih sredstava pohvalio je i izaslanik predsjedni-
ka Hrvatskog Sabora i saborski zastupnik Goran Ivano-
vić. Čestitke je uputio i načelnik Općine Magadenovac 
Stjepan Živković u ime gradonačelnika i načelnika su-
sjednih općina i gradova.

O postignutim rezultatima Općine u proteklom 
razdoblju govorio je načelnik Općine Darko Dorkić

Na sjednici je prezentiran i projekt Sunčane 
elektrane Črnkovci

Na sjednici su uručena i javna priznanja najzaslužni-
jim pojedincima, udrugama i obrtima. Tako su nagradu 
za životno djelo dobili Antun Molnar za dugogodišnje 
humano djelovanje i Đurđica Kudeljnjak za dugogo-
dišnji rad i dostignuća u razvoju predškolskog odgoja 
na području Općine. DVD Čamagajevci koje ove godine 
slavi 90 godina rada dobilo je Nagradu Općine Mari-
janci za dostignuća i doprinos razvoju vatrogastva. Uz 
njih, istim su priznanjem nagrađeni i Obrt Užar Mari-
janci za dugogodišnji rad i doprinos razvoju tradicio-
nalnih obrta na području Općine Marijanci te Slastičar-
ski obrt Safari Šabani Marijanci za dugogodišnji rad i 
doprinos razvoju obrta u Općini. Grad Donji Miholjac 
dobitnik je Zahvalnice Općine Marijanci za uspješnu 
suradnju pri organizaciji djelovanja predškolskog od-
goja na području Općine. U ime nagrađenih zahvalu je 
uputila umirovljena odgojiteljica Đurđica Kudeljnjak. 

Dobitnici javnih priznanja Općine

Polaganje vijenaca i odavanje počasti poginulim 
braniteljima
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OPĆINA MARIJANCI I OVE GODINE DARIVA U 
POVODU BLAGDANA

Božićnice za 
umirovljenike i 
korisnike naknada
Umirovljenici, korisnici zajamčene minimalne naknade 
Centra za socijalnu skrb, naknade za nezaposlene hrvat-
ske branitelje, te nacionalne naknade za starije osobe i 
ove će godine u povodu božićnih blagdana dobiti prigod-
ni božićni dar – božićnicu koju će im isplatiti Općina Ma-
rijanci, odlučilo je to Općinsko vijeće Marijanci na svojoj 
posljednjoj sjednici. 

Božićnica se isplaćuje pod uvjetom da stjecatelji prava 
imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Ma-
rijanci, da su invalidskoj ili starosnoj mirovini, te da im 
ukupni iznos mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj i 
inozemstvu ne prelazi 2.500 kuna mjesečno, te da su kori-
snici naknada iz ove Odluke. 

Božićnicu u iznosu od 250 kuna dobit će korisnici naknade 
za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata 
i članove njihovih obitelji, nacionalne naknade za starije 
osobe te korisnici zajamčene minimalne naknade Centra 
za socijalnu skrb. Isti iznos božićnice dobit će i umirovlje-
nici s mirovinom manjom od 1.000 kuna, dok će 200 kuna 
dobiti umirovljenici s mirovinom do 1.500 kuna. Umirov-
ljenicima s mirovinom do 2.000 kuna na bankovne račune 
bit će isplaćen prigodni dar od 150 kuna, a po 100 kuna 
dobit će umirovljenici s mirovinama do 2.500 kuna. 

Korisnici koji udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje pra-
va na isplatu božićnice, trebaju podnijeti Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Marijanci odrezak od posljednje 
mirovine, kopiju važeće osobne iskaznice, rješenje nadlež-
nog Centra za socijalnu skrb o ostvarenom pravu na mini-
malnu zajamčenu naknadu, rješenje o ostvarivanju prava 
na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domo-
vinskog rata i članove njihovih obitelji te rješenje o pri-
znavanju prava na nacionalnu naknadu za starije osobe.

NASTAVLJA SE PROGRAM STAMBENOG 
ZBRINJAVANJA MLADIH

Potpora za tri nove 
mlade obitelji
U okviru Programa stambenog zbrinjavanja mladih s po-
dručja Općine Marijanci, 24. listopada, načelnik Općine 
Marijanci Darko Dorkić je potpisao Ugovore o dodjeli bes-
povratne financijske pomoći s još tri nova korisnika.

S korisnicima su potpisani ugovori čija je ukupna vrijed-
nost 90.000,00 kuna, od čega je za mjeru kupovina stam-
benog objekta na području Općine Marijanci ugovoreno 
15.000,00 kuna, za mjeru rekonstrukcija/adaptacija stam-
benog objekta ugovoreno 45.000,00 kuna, dok je za mjeru 
izgradnja stambenog objekta ugovoreno 30.000,00 kuna.

Ovo je deveti krug potpisivanja ugovora iz ovog Progra-
ma, a vrijednost svih do sada potpisanih ugovora iznosi 
1.514.000,00 kuna. Općina je u razdoblju od 2019. godine 
od kada je Program započeo do danas, pomogla ukupno 
55 korisnika odnosno mladih obitelji koji su svoje stam-
beno pitanje odlučili riješiti na području općine Marijanci.

Javni poziv za ostvarenje financijske pomoći iz ovog pro-
grama je trajnog karaktera, te se pozivaju svi mladi koji 
namjeravaju svoje stambeno pitanje riješiti na području 
Općine Marijanci da podnesu svoje prijave.

Potpisivanje ugovora za stambeno zbrinjavanje 
mladih obitelji

I OVE GODINE U SEZONI KOLINJA U OPĆINI MARIJANCI

Sufinancira se trihineloskopski pregled 
Od 1. studenog 2022. do 28. veljače 2023. godine Opći-
na Marijanci sufinancirat će troškove pregleda svinjskog 
mesa na trihinelu u iznosu 50 posto cijene pregleda. Pre-
ostali dio iznosa plaća vlasnik odnosno donositelj uzorka.

Odlukom Općinskog vijeća i ove godine pravo na sufinan-
ciranje troškova prelgeda svinjskog mesa na trihinelu ima-
ju osobe sa prebivalištem na području Općine Marijanci, 
a isto pravo ostvaruje se prilaganjem osobne iskaznice u 
veterinarskim stanicama Valpovo i Donji Miholjac sa koji-

ma će Općina Marijanci sklopiti ugovore o sufinanciranju 
pregleda uzoraka svinjskog mesa na trihinelu.

U istom razdoblju, Općina Marijanci snosit će i ukupni 
trošak odvoza animalnog otpada iz domaćinstva. Odvoz 
animalnog otpada vršit će Veterinarska stanica Donji Mi-
holjac prema naknadno utvrđenim uputama, a financijska 
sredstva za realizaciju aktivnosti koje su predmet ove Od-
luke dijelom su osigurana u Proračunu Općine Marijanci 
za 2022. godinu, a preostali dio planirat će se Proračunom 
Općine Marijanci za 2023. godinu.
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DJEČJI VRTIĆ PINOKIO DONJI MIHOLJAC – PODRUČNI ODJEL MARIJANCI NOVU 
PEDAGOŠKU GODINU ZAPOČEO S POPUNJENIM KAPACITETOM

Uživaju Balončići, Mišići i Mačići
Od 14. veljače 2022. kada smo se preselili u nove prostori-
je, vrtić u Marijancima radi punim kapacitetom. U tri sku-
pine: Balončići – jaslice, Mišići – srednja skupina i  Mačići 
-  starija skupina, ukupno je 55 djece. Radno vrijeme vrtića 
je od 5,30 do 16,00 sati. 

Za vrijeme cjelodnevnog boravka u vrtiću za djecu su 
osigurana četiri obroka, a to su doručak u 8,00 sati, prva 
užina u 10,00 sati, ručak u 11,30 sati te još jedna užina 
nakon dnevnog odmora. Dnevni odmor namijenjen je na-
šim jasličarima i mlađoj skupini, a traje od 12,00 do 14,00 
sati. Jelovnik dnevnih obroka pažljivo se slaže svaki tjedan 
pazeći na unos nutritivnih vrijednosti za djecu, a o tome 
brine naša zdravstvena voditeljica. Djeca uživaju u uku-
snim obrocima koje za njih priprema teta kuharica Marija 
Šargač, a to se najbolje vidi po praznim tanjurićima nakon 
obroka. 

kiše. Igralište je prostrano i osigurano ogradom, a prostor 
oko igrala zaštićen je mekanim podlogama.

U vrtiću je zaposleno 11 djelatnika, a od toga šest odgoji-
telja, dva asistenta za djecu, dvije spremačice i kuharica. 
U kolovozu je u zasluženu mirovinu, otišla dugogodišnja 
djelatnica vrtića, Đurđica Kudeljnjak, koja je dobila i na-
gradu za životno djelo za dugogodišnji rad i dostignuća u 
razvoju predškolskog odgoja na području Općine, na što 
smo vrlo ponosni. 

Područni odjel u Marijancima redovito surađuje s matič-
nim vrtićem u Donjem Miholjcu jer se tamo nalazi stručni 
tim. Ravnateljica gđa. Jadranka Landup i pedagoginja Ka-
tarina Ćosić pomažu svim djelatnicima, roditeljima i djeci 
kako bi rad našega vrtića bio što kvalitetniji. Zdravstve-
na djelatnica Mirna Pržić Fofonjka brine o zdravstvenom 
stanju djece i djelatnika, o pravilnoj prehrani, higijenskim 
uvjetima prostora u kojem djeca borave i dr. Načelnik op-
ćine Darko Dorkić također je uvijek dostupan za suradnju. 
Za sva tehnička pitanja ili neke radove u vrtiću, na raspo-
laganju nam je i domar općine. 

Vrtić je aktivno uključen u zajednicu svojim brojnim aktiv-
nostima. Djecu u vrtiću posjećuju prometni policajci, ka-
zališne družine i drugi, a djeca svoju zajednicu upoznaju 
odlascima  u osnovnu školu te sudjelovanjem na lokal-
noj smotri folklora „Kolo na čimenu“. Djeca su uključena 
i u humanitarno sakupljanje plastičnih čepova za Udrugu 
oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatska, a rado sudjelu-
ju i na raznim vrtićkim natječajima tijekom godine. Trenu-
tačno su u vrtiću aktualne zajedničke pripreme za nado-
lazeći blagdan Božić. Uz suradnju Općine, osnovne škole, 
vrtića i KUD-a Slavonska vila, očekujemo dobru zabavu i 
druženje na ovogodišnjoj božićnoj priredbi te željno išče-
kujemo posjet Djeda Božićnjaka kojemu se sva djeca u vr-
tiću posebno vesele. 

Zvjezdana Dubrović

Vrtićarci posebno uživaju u igranju na otvorenom

Nakon doručka djeca u svojim skupinama imaju aktivnosti 
koje su prilagođene njihovoj dobi, a koje za njih priprema-
ju odgojitelji. Aktivnosti obično tematski prate događanja 
tijekom godine, a provode se kroz igru i prema interesi-
ma djece. Kad god to vremenski uvjeti dozvoljavaju, djeca 
izlaze na dječje igralište vrtića gdje uistinu uživaju u igri 
na toboganima, ljuljačkama, penjalicama, nogometnom 
igralištu te u pješčanicima. U sklopu igrališta imamo i ve-
liku terasu koja nas tijekom igre štiti od vrućine ili pak 

Mališani vrijeme  provode učeći i družeći se

Djeca iz vrtića redoviti su sudionici Kola na čimenu
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U BELIŠĆU SVEČANO OZNAČEN POČETAK 
RADOVA NA IZGRADNJI UREĐAJA ZA 
PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Dugoročno i kvalitetno 
rješenje za problem 
otpadnih voda
U Belišću je u u srijedu 12.listopada simboličnim polaganjem 
povelje - kamena temeljca na prigodnoj svečanosti u ulici 
A.G.Matoša, službeno označen početak radova na izgradnji 
Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Belišće vrijednog 
55.892.938 kuna bez PDV-a. Ovo je ujedno i pojedinačno fi-
nancijski najvrijedniji dio investicije u sklopu EU projekta 
“Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo – Belišće” koja se 
odnosi na Grad Belišće. Radovi na ovom pro-
jektu trebali bi se završiti do ljeta 2024.godine.

Kamen temeljac zajednički su položili gene-
ralni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, 
predsjednica Skupštine Osječko-baranjske žu-
panije i izaslanica župana Osječko-baranjske 
županije Ivana Bagarić, zastupnik u Hrvatskom 
Saboru Goran Ivanović te zamjenica grado-
načelnika Belišća, Ljerka Vučković. Uz njih 
svečanosti su nazočili i zamjenik generalnog 
direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić, čel-
nici susjednih gradova i općina, među kojima i 
načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić, pred-
stavnici investitora, izvođača radova, nadzora, 
javne uprave i drugi uzvanici. 

“Investicija čijem početku danas svjedočimo dio je velikog EU 
Projekta vodoopskrbe i odvodnje Valpovo-Belišće čiji je nosi-
telj Dvorac d.o.o. iz Valpova, a partner u projektu je Hidrobel 
d.o.o. iz Belišća, kao i gradovi Valpovo i Belišće te općine Bi-
zovac, Koška, Marijanci i Petrijevci. Projekt se najvećim dije-
lom financira iz Kohezijskog fonda EU-a, Operativni program 
Konkurentnost i kohezija 2014-2020., dok nacionalnu kompo-
nentu osiguravaju Ministarstvo gospodarstva i održivog ra-
zvoja, Hrvatske vode, te isporučitelji vodnih usluga Dvorac 
d.o.o. i Hidrobel d.o.o. 

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 271.578.968 kuna dok dio 
koji se odnosi na Grad Belišće iznosi 93.192.612,17 kuna,” ista-
knuto je na svečanosti na kojem su posebne zahvale upu-
ćene resornom Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja 
i Hrvatskim vodama na suradnji i podršci koju su pružili u 
realizaciji ovog projekta, te Osječko-baranjskoj županiji na 
potpori.

Prvi čovjek Hrvatskih voda Zoran Đurković, konstatirao je na 
svečanosti kako će ovaj iznimno važan Projekt vodoopskrbe 
i odvodnje na kraju najvjerovatnije završiti s 386 milijuna 
kuna, a Vlada RH je pridodala još određeni dio sredstava s 
obzirom na eskalaciju i povećanje cijena radova tako da je 
ukupna financijska konstrukcija zatvorena. Budući tzv.UPOV 
Belišće III stupnja prihvaćat će gotovo 24.200 ekvivalent sta-

novnika otpadnih voda i zbrinuti sve otpadne vode s pod-
ručja Belišća, Valpova i drugih manjih naselja koja se nalaze 
u okolici što će značajno poboljšati, unaprijediti i osigurati 
za buduće generacije čistoću rijeke Drave. Sedamdeset posto 
od ukupnog iznosa ovog projekta osigurano iz sredstava EU, 
a 13 posto je iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i 
Hrvatskih voda, a tek 4 posto je lokalna komponenta koja će 
dosegnuti oko 15-ak milijuna kuna. To znači da će Vlada RH 
za ovaj projekt osigurati 80 ili 90 milijuna kuna, a više od 200 
milijuna kuna doći će iz EU. 

“No, kada se sagledaju i one druge važne brojke, osim zbri-
njavanja ukupnog onečišćenja otpadnih voda na ovom po-
dručju, imat ćemo i 3.500 novih priključaka za kuće koje nisu 
spojene na kanalizacijski sustav, odnosno čak 10.000 stanov-
nika ovog područja bit će priključeno na javni sustav odvod-
nje što će značiti i zdraviji i kvalitetniji život građana, ali i 
jamčiti mogućnost gospodarskog razvitka ovog područja, jer 
bez infrastrukture nema razvoja”, kazao je u Belišću Đuroko-
vić. 

TVRTKA HIDROBEL d.o.o. BELIŠĆE U 
ČRNKOVCIMA ZAKLJUČILA VELIKI PROJEKT 

Kanalizacija uspješno 
prošla tehnički pregled
Tvrtka Hidrobel d.o.o. za vodne usluge iz Belišća ovih dana 
ima itekako razloga za zadovoljstvo, jer je u srijedu 16. stu-
denog uspješno izvršen tehnički pregled izvedenih radova na 
projektu  „Sanitarno – fekalna kanalizacija naselja Črnkovci”.

Izvedenim radovima projekta „Sanitarno – fekalna kanali-
zacija naselja Črnkovci“  stečeni su uvjeti da se priključenja 
stanovništva naselja Črnkovci na sustav javne odvodnje što 
će  značajno utjecati na poboljšanje uvjeta i kvalitete života 
stanovništva. Projektom su izvedeni gravitacijski kanalizacij-
ski cjevovodi duljine 6.424 metra, tlačni kanalizacijski cjevo-
vod duljine 1.388 metra te 6 crpnih stanica, a sustav javne 
odvodnje naselja Črnkovci spojen je na sustav javne odvod-
nje grada Belišća u ulici Kralja Zvonimira u Gatu. Očekuje se 
da bi se prvi korisnici na kanalizacijsku mrežu trebali početi 
priključivati početkom iduće godine.

                                                                                      Lidija Gavrić

Svečanost početka radova na novom pročistaču u Belišću
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SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU 
I MLADE I OVE GODINE PODUPIRE RAD 
PREDŠKOLSKE DJELATNOSTI U MARIJANCIMA

Vrijedna pomoć u 
nabavci tri nova igrala
Zahvaljujući novim dotiranim sredstvima iz Središnjeg držav-
nog ureda za demografiju i mlade u iznosu od 48.228,00 kuna, 
Općina Marijanci nastavit će unapređivati kvalitetu boravka 
djece predškolskog uzrasta u novoobnovljenom vrtiću u Ma-
rijancima i nabaviti nova igrala za djecu jasličke dobi.

Rezultat je to najnovijeg potpisanog Ugovora o sufinanci-
ranju kojeg su verificirali načelnik Općine Marijanci Darko 
Dorkić i tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i 
mlade, Željka Josić. Istim sredstvima koja su osigurana iz dr-
žavnog proračuna, Općina namjerava nabaviti tri nova igrala: 
posebno prilagođenu ljuljačku izrađenu od drvenih čeličnih 
profila, vrtuljak te kombinirano igralo “Bombolino”. Igralo sa-
drži dvije kućice, tunel za provlačenje od poliestera, metalni 
tobogan od inox čelika, prilazne stepenice s dvije strane te 
dekorativne ogradice s motivima. Na jednom tornju nalazi se 
tobogan od inoy lima sa zaštitnim bočnim stranicama, prema 
svakom tornju vode kose ploče s gazištima za penjanje i boč-
nim zaštitnim povišenjima, a dva tornja spojena su savijenim 
polukružnim tunelom koji se spajaju na kućice. Ovo moderno 
igralo predračunske vrijednosti više od 35.000 kuna namije-
njeno je za uzrast djece iznad dvije godine. Valja naglasiti da 
će ukupna vrijednost ovog ulaganja iznositi preko 100.000 
kuna od čega će Općina Marijanci sufinancirati ostatak vri-
jednosti investicije.

“Već drugu godinu za redom Središnji državni ured za demo-
grafiju sufinancira značajna sredstva za predškolsku djelat-
nost u Općini Marijanci, a dobivena sredstva mi usmjeravamo 
za ono što ocijenimo najpotrebnijim u tom trenutku, odno-
sno za što bolji i ugodniji boravak djece u našem vrtiću. Istim 
ciljevima vodit ćemo se i u budućnosti”, izjavio je načelnik 
Dorkić zahvaljujući Središnjem državnom uredu za demogra-
fiju što je prepoznao potrebe najmlađih žitelja marijanačke 
Općine. 

Nova igrala

MINISTARSTVO SUFINANCIRALO NABAVKU 
NOVIH STROJEVA

Oprema za održavanje 
zelenih površina

Komunalna oprema za održavanje zelenih površina

Temeljem Javnog poziva za sufinanciranje projekata grado-
va i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva 
i ujednačavanje komunalnog standarda u 2022. godini Mini-
starstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 
je Općini Marijanci za projekt „Nabava komunalne opreme za 
održavanje javnih zelenih površina” odobrilo sredstva za su-
financiranje projekta u iznosu od 50.000,00 kuna.

Općina Marijanci je nakon provedenog postupka jednostav-
ne nabave za navedeni projekt odabrala najpovoljniju ponu-
du, te je s obrtom za servis i trgovinu MOTO iz Valpova dana 3. 
listopada sklopila Ugovor o nabavi robe (komunalne opreme 
za održavanje javnih zelenih površina). Nakon toga, 14. listo-
pada u nazočnosti načelnika Općine Marijanci Darka Dorkića 
i predstavnika Isporučitelja Igora Špoljarića, održana je pri-
mopredaja strojeva, odnosno komunalne opreme za održa-
vanje javnih zelenih površina.

Kroz ovaj projekt nabavljeni su: motorna kosa, puhač lišća, 
štapna pila, kosilica za travu, motorna pila, snježna freza i 
traktorska kosilica ukupne vrijednosti 109.930,00 kuna (s 
PDV-om) za koje će Općina Marijanci u svom Proračunu za 
2022. godinu osigurati 59.930,00 kuna.

Budući da komunalni pogon Općine Marijanci održava jav-
ne zelene površine ukupne površine oko 100.000 četvornih 
metara, a do sada je raspolagao sa nedostatnom i dotraja-
lom komunalnom opremom, realizacijom ovog projekta će se 
svakako podići razina kvalitete i efikasnosti održavanja javnih 
zelenih površina na području Općine Marijanci.
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DVD ČAMAGAJEVCI PROSLAVILO 90.ROĐENDAN

Veliki jubilej pokretača 
društvenog života u 
Čamagajevcima
Vatrogasci iz Dobrovoljnih vatrogasnih društava i Vatrogasnih 
zajednica s područja Općine Marijanci, Donjomiholjštine i 
Valpovštine te Osječko-baranjske županije, uz načelnika Op-
ćine Marijanci Darka Dorkića i predsjednika Općinskog vijeća 
Ivana Mesaroša te brojne mještane Čamagajevaca, okupili su 
se u petak 26.kolovoza u velikom broju u Hrvatskom domu u 
Čamagajevcima kako bi obilježili veliki jubilej DVD-a Čamaga-
jevci: 90 godina postojanja društva koje je već desetljećima 
neprijeporni čuvar i pokretač i nositelj svih društvenih doga-
đanja u svome mjestu. 

Nakon svečanog postrojavanja i odavanja počasti poginulim 
članovima, nazočne je pozdravio predsjednik DVD-a Čamaga-
jevci, Kruno Belošević, podsjetivši kronološki na sve važnije 
trenutke u povijesti Društva koje danas broji 60 članova: od 
djece, preko aktivnih pa sve do podupirajućih članova. Ta je 
brojka osobito impresivna u svjetlu činjenice da je riječ o na-
selju koje danas ima svega 172 stanovnika, što znači da je 
gotovo svaki treći Čamagajevčanin – vatrogasac! Od 60 člano-
va, Društvo ima čak 5 dočasnika 1.klase, 10 vatrogasaca prve 
klase i 6 vatrogasaca s vatrogasnim zvanjem.

čekalo desetljeće i po. Zahvaljujući podršci i razumijevanju 
Općine Marijanci te Županije Osječko-baranjske, ovo jedin-
stveno društvo koje je djeluje u sklopu Vatrogasne zajednice 
Općine Marijanci, ima zadovoljavajuću opremu za interven-
cije i odlične uvjete za rad što se ponajbolje ogleda kroz su-
djelovanje i visoke plasmane na različitim vatrogasnim natje-
canjima na kojima se pojavljuju, ali i na intervencijama kojih 
godišnje bude nekoliko. 

Svečano postrojavanje sudionika

Osnivači Jelka Mazolovska i Antun Sudar
Belošević je otkrio i kako je za osnivanje DVD-a prije 9 de-
setljeća najzaslužnija bila Jelka Mazolovska zajedno s prvim 
predsjednikom Antunom Sudarom zvanim Braco. Te iste 1932.
godine DVD je nabavio i prvu štrcaljku, a sjedište mu je bilo 
u zgradi ispred današnjeg Doma. Uslijedila je nakon toga iz-
gradnja spremišta (1958.godine), te nabavka prvog agregata 
(1963.godine), a Društvo se danas posebno ponosi novim 
spremištem koje je izgrađeno prije 13 godina, a na koje se 

Djeca i mladi potvrda su budućnosti i opstojnosti 
DVD-a Čamagajevci

Proslava je održana u prostoru Hrvatskog doma

„U suradnji s učiteljicom Snježanom u našoj Područnoj ško-
li, pokrenuli smo manifestaciju Advent u Čamagajevcima, a 
od ove godine svako novorođeno dijete darujemo s novča-
nim poklonom u iznosu od 1.000 kuna i na taj način dajemo 
doprinos u poticanju rasta nataliteta“, rekao je predsjednik 
Belošević ponosan što je svaki član na svoj način pridonio 
očuvanju i opstanku DVD-a koje će za 10 godina proslaviti 
puno stoljeće rada. 
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Čestitke i priznanja
Čestitke društvu slavljeniku uputili su i Dragan Krleža, pred-
sjednik Vatrogasne zajednice Općine Marijanci istaknuvši nji-
hov značajan doprinos u radu VZ, ali i u svome selu, te Zden-
ko Čarapar, predsjednik Županijske vatrogasne zajednice koji 
drži da je toliki broj vatrogasaca i njihov aktivan rad u tako 
malom selu kao što su Čamagajevci najbolja potvrda njihove 
kvalitete zbog koje su zaslužili čestitke cjelokupnog hrvat-
skog vatrogastva.

Opisujući Čamagajevce kao „malo pitomo slavonsko selo do-
brih ljudi“ čiji se stanovnici već više od dva desetljeća koliko 
je on na čelu Općine istinski bore za napredak svoga mjesta, 
načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić izrazio je ponos što 
su Čamagajevci sastavni dio marijanačke Općine te obećao 
pomoć i podršku selu i DVD-u i u razdoblju koje tek dolazi.

Proslava obljetnice bila je i prigoda za dodjelu priznanja i 
plaketa koju su u znak zahvale i dugogodišnje odlične surad-
nje izmijenili DVD Čamagajevci i predsjednik Kruno Belošević 
s čelnicima Vatrogasne zajednice Općine Marijanci i Osječ-
ko-baranjske županije te Općine Marijanci.

HUMANITARNI KONCERT U ČRNKOVCIMA

Za Leonu Culek 
prikupljeno 84.000 
kuna!
ŠRD Smuđ Črnkovci, NK Mladost Črnkovci, DVD Črnkovci i 
Udruga Črnkovci Mještani u petak 14.listopada u Vatroga-
snom domu u Črnkovcima zajedno su organizirali uspješni 
humanitarni koncert pod nazivom “Hrabri koraci Leone Cu-
lek”. Na koncertu su nastupili izvođači Cecilija, Vlatka Kopić 
Tena, Džentlmeni, Treća smjena, Čuvari noći i Alkotest, a za-
hvaljujući dobrovoljnim prilozima posjetitelja, na koncertu 
je prikupljeno 84.000 kuna koji su nakon toga proslijeđeni 
zahvalnoj Leoninoj obitelji kako bi se moglo nastaviti njezino 
liječenje.  

Podsjećamo, Leona Culek je 12-godišnja djevojčica iz Cerića 
kojoj je sa samo pet mjeseci dijagnosticirano iščašenje oba 
kuka. Nakon brojnih liječenja i operacija oba kuka, sa šest 
godina dijagnosticirana joj je i skolioza kralježnice koja joj 
ugrožava život i za koju je jedino rješenje operativni zahvat i 
liječenje u istanbulskoj klinici Acibadem za što su potrebna 
značajna financijska sredstva u čemu joj pomažu i črnkovački 
humanitarci.

Plaketa je uručena  
načelniku Općine Darku 
Dorkiću

Dobitnik priznanja bio 
je i Zdenko Čarapar iz 
VZOB županije

Dragan 
Krleža iz  
VZO 
Marijanci 
također 
je dobio 
Plaketu

U povodu proslave 90 
godina DVD-a Čamaga-
jevci, ali i Dana Općine 
Marijanci koji se tra-
dicionalno obilježava 
8. rujna, u velikom ša-
toru u središtu Čama-
gajevaca u subotu 27. 
kolovoza je priređen 
koncert Cecilije. 

Koncert popularne Cecilije
Organizatori s gostima na koncertu za Leonu Culek 
u Črnkovcima

Posjetitelji na koncertu Cecilije
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U ŠKOLSKOJ DVORANI U MARIJANCIMA ODRŽANO XXIV „KOLO NA ČIMENU“

Manifestacija u kojoj su podjednako 
uživali i izvođači i brojni posjetitelji

Ni kiša, ni tmurni oblaci koji su se nadvili nad marijanačkim 
krajem upravo u vrijeme kada je trebao početi tradicional-
ni mimohod folklornih skupina, nisu uspjeli pokvariti dobro 
raspoloženje, niti ushićenje izvođača i posjetitelja koji su se 
nakon trogodišnje stanke zbog epidemiološke situacije, u ve-
likom broju posljednje nedjelje u svibnju ponovo okupili u 
Marijancima da bi sudjelovali u 24.po redu „Kolo na čimenu“.

Manifestacija je to koju već gotovo četvrt stoljeća priprema i 
organizira KUD „Slavonska vila“ Marijanci – Kunišinci, a koja 
ima za cilj sačuvati od zaborava stare običaje, pjesme i ple-
sove Marijanaca i okolice i prenijeti ih mladim generacijama. 
Za mnoge sudionike upravo je „Kolo na čimenu“ bila prva 
priredba na kojoj su nastupili nakon gotovo tri godine, dok 
je za drugi dio to ujedno bio i prvi javni nastup, jer su se 
neki KUD-ovi poput domaćina, pred publikom predstavili u 
novom i pomlađenom sastavu.

Premda su organizatori sve pripremili za manifestaciju na 
otvorenom, te mimohod i nastup na pozornici na čimenu, 
vremenske prilike zahtijevale su u posljednji trenutak pro-
mjenu plana, pa se „Kolo na čimenu“ bez mimohoda i formi-

ranja željenog velikog šokačkog kola oko parka na Trgu Sve-
tog Pavla, preselilo u novu školsko-sportsku dvoranu u kojoj 
je to (nakon svečanog otvorenja) ujedno bio i prvi događaj s 
velikim brojem posjetiteljima za koji se pokazala kao odlična 
lokacija. 

No, prije početka programa, središtem Marijanaca projahali 
su posebni gosti manifestacije: jahači na svojim konjima, ina-
če članovi Konjičkog kluba „Troja“ iz Bočkinaca koji su prika-
zali svu gracioznost svojih ljubimaca i tako privukli pozornost 
okupljenih posjetitelja.

Na početku manifestacije, posjetiteljima i okupljenim gosti-
ma koji su stigli iz svih dijelova Slavonije i Baranje, u  dvorani 
u Marijancima pozdravnim govorom obratio se načelnik Opći-
ne Marijanci Darko Dorkić, zaželjevši im ugodan provod. Čast 
da otvori 24.“Kolo na čimenu“ pripala je pak saborskom za-
stupniku Goranu Ivanoviću –Lacu, koji se i sam prisjetio svog 
sudjelovanja i nastupa na 1.“Kolu na čimenu“ u Marijancima, 
odakle je sa svih nastupa uvijek nosio najljepše uspomene. 

„Vremena jesu izazovna i teška, ali ovakvi događaji kao što 
je „Kolo na čimenu“ istinski odražavaju habitus našeg hrvat-
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skog naroda, ali i cijele domovine Hrvatske. Jer možemo mi 
i bez Ferrero rochera, možemo i bez Nutelle, ali bez „kruva“ 
ne možemo, kao ni bez ovakvih događaja koji nam obogaćuju 
i ispunjavaju dušu“, poručio je iz Marijanaca saborski zastu-
pnik Ivanović, uz kojeg su događaju nazočili i gosti: načel-
nik Općine Petrijevci, Ivo Zelić i načelnik Općine Podravska 
Moslavina, Dominik Cerić. Okupljene je pozdravio i organi-
zator događaja i predsjednik KUD-a „Slavonska vila“, Darko 
Alšić zahvalivši svima na dolasku i uručivši prigodne poklone 
prvim i najmlađim izvođačima – vrtićarcima i školarcima.

A polaznici Dječjeg vrtića „Pinokio“ Marijanci su svojim je-
dinstvenim i originalnim izvedbama u narodnim nošnjama 
tradicionalno razgalili okupljenu publiku predvođeni svojim 
odgojiteljicama i tetama Đurđicom i Zvjezdanom. Nakon njih 
je uslijedio nastup učenika Područne Osnovne škole „Matija 
Gubec“ Marijanci, a za njima i domaćina: članova KUD-a „Sla-
vonska vila“ Marijanci – Kunišinci. Krenulo je zatim i pred-
stavljanje ostalih gostujućih KUD-ova sa pomno pripremlje-
nim koreografijama: KUD-a „Koškani“ iz Koške, KUD-a „Biseri 
Slavonije“ Beničanci, KUD-a „Josipovac“ iz Josipovca, Muške 
pjevačke skupine Pajdaši iz Bocanjevaca i Ženske pjevačke 
skupine „Bocanjevčanke“ iz Bocanjevaca, KUD-a „Slavonac“ 
iz Podravske Moslavine i Muške pjevačke skupine „Satničani“ 
iz Satnice.

Završetkom službenog dijela Smotre, okupljeni su se posje-
titelji razmiljeli središtem Marijanaca koje je uslijed razve-
dravanja vrvjelo od šarenih šatora, poslastica, igračaka i dru-
ge raznovrsne ponude, te spontano otplesali veliko kolo, a 
nakon što su se gosti u Društvenom domu osvježili brojnim 
gastronomskim delicijama koje su za njih pripremile vrijedne 
domaćine, sve je bilo spremno za početak velike šokačke za-
bave uz nastup Tamburaškog sastava „Čuvari noći“. 

Kao i dosadašnjima, i ovogodišnjem je „Kolu na čimenu“ 
glavni pokrovitelj bila Općina Marijanci, medijski pokrovitelj 
Radio Donji Miholjac, a realizaciju manifestacije potpomogli 
su i brojni sponzori, poduzetnici, tvrtke i OPG-ovi.
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IZMEĐU DVA BILTENA: SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA MARIJANCI

Jedinstveni oko nagrada, nesuglasni oko 
financijskih dokumenata
Ukupno šest točaka našlo se na dnevnom redu 9.sjednice Op-
ćinskog vijeća Marijanci koja je održana u ponedjeljak 13.lipnja 
u prostorima ureda Civilne zaštite u Marijancima. Većina njih 
od vijećnika je zahtijevala usklađivanje zakonskih akata s važe-
ćim propisima što su vijećnici i učinili. 

Osim toga, pročelnik Ivan Pandurić vijećnicima je na zahtjev 
predsjednika Odbora za sport i kulturu Alena Babića prezen-
tirao Izvješće o utrošenim sredstvima iz programa javnih po-
treba u sportu i programa javnih potreba u kulturi i društve-
nim djelatnostima u 2021. godini iz kojeg je razvidno kolika su 
sredstva i u kojem iznosu dodijeljena i potrošena udrugama i 
klubovima u Općini u prošloj godini. Ista točka izazvala je salvu 
nezadovoljstva upravo kod vijećnika vladajuće koalicije Alena 
Babića koji je ovom prigodom izrazio sumnju i teške optužbe u 
transparentnost i zakonitost trošenja dodijeljenih sredstava i 
ogorčenje radi (ne)podnošenja izvješća kod udruga na područ-
ju Općine Marijanci, od kojih je nekolicinu njih iz Črnkovaca, 
Bočkinaca i Marijanaca, kao i njihove čelnike na ovoj sjednici i 
javno prozvao.  Prozvao je između ostalog općinske udruge Ba-
bić ogorčen i zbog činjenice što se plaćaju igrači u nogometnim 
klubovima i osvrnuvši se i na pokrenutu, a neostvarenu inicija-
tivu vladajuće većine za osnivanje Nogometnog kluba u Čama-
gajevcima čemu se oštro usprotivio Kruno Belošević, vijećnik 
HDZ-a. Belošević smatra da je u sadašnje vrijeme ulaganje od 
najmanje 200.000 kuna u klub koji će se godinu dana zatvoriti  
bačen novac i pri tome je ostao, dok je rad klubova i udruga na 
području Općine pohvalio načelnik Darko Dorkić.

Sjednica je nadopunjena i točkom dnevnog reda koja se odnosi 
na donošenje Odluke o imenovanju Odbora za dodjelu javnih 
priznanja Općine Marijanci. Odbor čine predsjednik Ivan Mesa-
roš i članovi Branko Belcar i Franjo Sudar.

Izostalo prihvaćanje polugodišnjeg izvješća
I dok su vijećnici na svojoj 10.sjednici održanoj 5.rujna bili je-
dinstveni oko laureata javnih priznanja, suglasje je izostalo kod 
prihvaćanja polugodišnjeg izvještaja o izvještaja o izvršenju 
proračuna koje nije prošlo. Naime, načelnik Općine Marijanci 
Darko Dorkić prezentirao je brojke za prvih šest mjeseci ove 
godine prema kojima su ukupni prihodi iznosili 3.508.952,25 
kuna ili 26 posto od ukupnog plana od 13.500.000 kuna, dok 
su u istom razdoblju rashodi bili 4.710.129,76 kuna ili 32,18 po-
sto od planiranih 14.638.524,66 kuna. Razlika prihoda i rashoda 
iznosi 1.201.177 kuna kojoj treba dodati i višak prihoda iz pret-
hodnih godina od 1.138.524,00 kuna, zaključak je da je u prvih 
šest mjeseci ostvaren manjak od 62.652,85 kuna, a rashodi su 
pratili prihode.

“Nije se moglo planirati niti smo mogli utjecati na dinamiku pri-
hoda od 1,3 milijuna kuna od povrata sredstava iz EU za realizi-
rana dva projekta, 600.000 kuna planiranih kapitalnih pomoći 
te prihod u visini od 2,85 milijuna kuna od prodaje zemljišta za 
projekt Sunčane elektrane u Črnkovcima. Očekujemo da će se 
sve to ostvariti do kraja godine”, najavio je načelnik u izvješću 
na koje je negodovao vijećnik Samir Kovačević dodajući kako 
Vijeće takvo izvješće neće prihvatiti  te da se moralo realnije 

planirati. S druge pak strane, većinom glasova prihvaćeno je 
polugodišnje izvješće o radu načelnika za prvih šest mjeseci. 

Na inicijativu predsjednika Vijeća Ivana Mesaroša, na dnevnom 
redu našla se i točka dnevnog reda vezana uz izvješće načelnika 
o poduzetnim mjerama Općine Marijanci u cilju očuvanja rijeke 
Karašice. 

Izglasan drugi rebalans, stižu i božićnice
Financijsko-planski proračunski dokumenti, zimsko održava-
nje, funkcioniranje Dječjeg vrtića i plan upravljanja imovinom, 
samo su neke od ukupno 12 točaka dnevnog reda koliko ih je 
stajalo u pozivu za 11.sjednicu Općinskog vijeća Marijanci koja 
je održana u ponedjeljak 21.studenog u prostoru ureda Civilne 
zaštite Općine Marijanci. 

Prezentirajući II izmjene i dopune Proračuna Općine Marijan-
ci za tekuću godinu, s projekcijama za 2023. i 2024.godinu koja 
je usvojena većinom glasova, načelnik Darko Dorkić je izme-
đu ostalog obrazložio kako se istom odlukom smanjuju pri-
hodi poslovanja za 213.700,00 kuna te primitci od financijske 
imovine i zaduživanja za 400.000,00 kuna. Rashodi poslovanja 
povećavaju se za 276.000,00 kuna dok se rashodi za nabavu ne-
financijske imovine smanjuju za 869.700,00 kuna te se izdatci 
za financijsku imovinu i otplate zajmova smanjuju za 20.000,00 
kuna. Na prihodovnoj strani najznačajnije promjene odnose se 
na povećanje prihoda od naftne i šumske rente u iznosu od 
preko 300.000,00 kuna, dok se značajnije smanjenje odnosi na 
pomoći iz državnog i županijskog proračuna (570.000,00 kuna). 
Ovim rebalansom predviđeno je i smanjenje zaduženja za 
400.000,00 kuna. Sve to reflektiralo se i na rashodovnu stranu 
gdje je došlo do najvećih smanjenja na stavci izgradnje i odr-
žavanja komunalne infrastrukture u iznosu od 927.000,00 kuna, 
a istovremeno se povećala i stavka za potrebe predškolskog 
odgoja u iznosu od 317.000,00 kuna.

Prihvaćena je i Odluka o koeficijentima za obračun plaće služ-
benika i namještenika Općine Marijanci, te Odluka o usvajanju 
Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu 
Općine Marijanci za razdoblje od 1.siječnja – 31.prosinca 2021. 
godine. Usuglašen je i Program zimskog održavanja lokalnih 
prometnica na području Općine Marijanci 2022. godine, a doni-
jete su i smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 
Općine Marijanci za razdoblje 2022. – 2025. godine. S obzirom 
da je dosadašnja članica Odbora za financije Suzana Šefer zbog 
osobnih razloga podnijela ostavku na dužnost članice ovog ti-
jela, umjesto nje je iz redova HDZ-a imenovan Hrvoje Čvangić. 

Sjednicu u relativno pomirljivom tonu na kraju je pod točkom 
vijećničkih pitanja i razno zaključio nezavisni vijećnik Josip Du-
kmenić nezadovoljan zbog činjenice da kanalizacijska mreža 
u Marijancima do danas nije dovedena i do tvrtke Matakovo 
d.o.o. te je od vijećnika zatražio da donesu zaključak kojim će 
Općina Marijanci iskazati interes za realizaciju ovog projekta. 
Nakon pojašnjenja načelnika Dorkića oko razloga zbog kojeg to 
nije realizirano te financijske vrijednosti takvog zahvata ukoli-
ko bi se u njega išlo naknadno, predsjednik Vijeća Ivan Mesaroš 
je istu inicijativu prolongirao za razmatranje na idućoj sjednici. 
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DVA VIJEĆNIKA NEZAVISNE LISTE IVANA MESAROŠA I VIJEĆNICI HDZ-a U OPĆINSKOM VIJEĆU 
MARIJANACA POTPISALI SPORAZUM O ZAJEDNIČKOJ PROGRAMSKOJ SURADNJI U OVOM 
MANDATU                                    

Novom većinom do stabilnosti i zajedništva 

Dva vijećnika Općine Marijanci izabrani na lokalnim izborima 
2021. godine s Nezavisne liste Ivana Mesaroša: Ivan Mesaroš i 
Davor Jurkić te vijećnici HDZ-a: Kruno Belošević, Nikola Pan-
durić, Ana Alšić i Ana Mužar Dubrović, potpisali su u srijedu 
30.studenog u prostorima Općine Marijanci Sporazum o za-
jedničkoj programskoj suradnji u mandatu 2021. - 2025. go-
dine.

Potpisivanje ovog Sporazuma znači da svi potpisnici istog 
Sporazuma svjesno i nedvosmisleno, danom potpisa istog, 
prekidaju sa bilo kakvim dosadašnjim koalicijskim djelova-
njem u Općinskom vijeću Općine Marijanci te postaju nova 
većina u Općinskom vijeću. 

Sporazum je sklopljen u svrhu gospodarskog, kulturnog, so-
cijalnog i društvenog razvoja Općine

Marijanci, a potpisnici ovog Sporazuma su se obvezali i da 
će se zalagati za transparentnost Općinskog proračuna i ra-
cionalno trošenje proračunskih sredstava. Također, temeljem 
ovog Sporazuma utvrđuje se da predsjednika Općinskog vi-
jeća i njegovog potpredsjednika čine potpisnici Sporazuma 
na način da predsjednika predlaže Nezavisna lista Ivana Me-
saroša, a potpredsjednika Hrvatska demokratska zajednica. 
Osim zajedničkog djelovanja, suglasno će se donositi i sve 
odluke u Općinskom vijeću. 

S tim u skladu, u svrhu bolje i konstruktivne suradnje odr-
žavat će se koordinacijski sastanci po potrebi, a najmanje 
prije svake sjednice Općinskog vijeća koje će sazivati izabra-
ni predsjednik Općinskog vijeća. Kršenje bilo koje odredbe 
ovog Sporazuma bit će osnova za raskid Sporazuma, a u slu-
čaju kršenja, odgovornost će biti na prekršitelju. Sporazum 
je stupio na snagu danom potpisa svih stranaka te će se isti 
javno objaviti i o suradnji će se izvještavati javnost.

Na popisu prioriteta djelovanja nove većine u Vijeću Općine 
Marijanci nalazi se izgradnja komunalne i ulaganje u druš-
tvenu infrastrukturu, razvijanje sustava vodoopskrbe i od-
vodnje, poljoprivrede i gospodarstva, te posebno otvaranje 
općinskog komunalnog poduzeća s obzirom da se ustrojem 
učinkovite komunalne službe želi podići veća razina kvalitete 

komunalne usluge cijele zajednice. Nastavit će se i u smje-
ru ulaganja u predškolski odgoj, zaustavljanja depopulacije 
provođenjem demografskih mjera, ali i razvijanja svih ostalih 
oblika društvene nadogradnje.

Uz kulturu i društvene djelatnosti, zaštitu okoliša i upravlja-
nja imovinom, visoko na ljestvici prioriteta u narednom raz-
doblju bit će i pronalaženje rješenja i financija za unapređe-
nje sporta i sportske infrastrukture. 

“Konkretno to znači da stanovnici u narednim godinama 
mogu očekivati stabilan i miran rad Vijeća u suradnji s načel-
nikom koji svatko sa svojim ovlastima u pozitivnom ozračju 
pridonose da se Općina razvija u ugodno mjesto za život i 
razvoj svakog pojedinca i zajednice. Dinamika realizacije pro-
jekata kao i do sada uvelike će ovisiti o prolaznosti projekata 
na Fondovima EU, natječajima i javnim pozivima državnih i 
županijskih institucija,” prokomentirao je s neskrivenim op-
timizmom i zadovoljstvom načelnik Općine Darko Dorkić u 
povodu potpisivanja Sporazuma. 

Potpisivanjem Sporazuma Općinsko Vijeće dobilo 
je novu većinu

Predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a Kruno Belošević, pozdra-
vio je potpisivanje ovog Sporazuma rekavši kako vjeruje kako 
će on doprinijeti da se u budućnosti sve Odluke od interesa 
za Općinu donose dogovorno i u suglasju. “Mala smo općina 
i upravo zbog toga zajedništvo i rad na dobrobit svih neop-
hodni su nam kako bismo mogli ići naprijed”, kazao je Belo-
šević čiji stav dijele i ostali vijećnici HDZ-a, potpisnici ovog 
Sporazuma.

Ivan Mesaroš, predsjednik Općinskog vijeća i nositelj Liste bi-
rača Ivana Mesaroša nakon potpisivanja Sporazuma je rekao: 
“Iskreno vjerujem da će ovaj Sporazum donijeti potrebnu sta-
bilnost Općini Marijanci kako bi se pokrenuli novi projekti, 
uspješno završili postojeći te isto tako realizirale i osmislile 
nove mjere za poboljšanje kvalitete života naših mještana. 
Također vjerujem da će Sporazum pridonijeti smanjenju ne-
potrebnih tenzija i napetosti između naših sela, jer ipak smo 
mi mala sredina, svi se poznajemo i družimo zajedno i tu smo 
odlučili ostati i živjeti sa svojim obiteljima, a samo razumnim 
ponašanjem možemo ići naprijed.”

Predsjednici Klubova vijećnika s načelnikom 
Darkom Dorkićem
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NA RIBNJAKU PLOSNA U KUNIŠINCIMA ODRŽANA TRADICIONALNA 
FIŠIJADA U  POVODU DANA OPĆINE MARIJANCI

Gastro događaj po mjeri gurmana  
i ljubitelja prirode
Dan Općine Marijanci i Blagdan Male Gospe bio je i ove godine lijepa prigoda da se 
na ribnjaku Plosna u Kunišincima u subotu 3.rujna održi još jedna Fišijada koju je po-
sjetilo nekoliko stotina gurmana i ljubitelja prirode iz svih dijelova Općine Marijanci, 
te donjomiholjačkog i valpovačkog kraja. Na temeljima višegodišnje tradicije, i ova 
je Fišijada organizirana u povodu Dana Općine Marijanci i Blagdana Male Gospe, pod 
organizatorskom palicom članova Športsko ribolovnog društva Plosna iz Kunišinaca 
koji su izvrsno odradili povjereni im posao.

Od 400 kilograma ribe, vrijedni su kuhari za posjetitelje pri-
premili više od 400 porcija fiša koji je serviran zajedno s više 
od 25 kilograma kuhane tjestenine, a bilo je i mnoštvo onih 
koji su željeli ovu omiljenu riblju deliciju ponijeti svojim uku-
ćanima pa su na Ribnjak stigli s odgovarajućom ambalažom 
za transport. I dok se na jednoj strani širio opojan miris fiša 
na koji se strpljivo čekalo u redu i koji se prodavao po popu-
larnim cijenama, na drugoj je strani sva čula očaravao prizor 
šarana na rašljama. Tradicionalna receptura i pažnja po kojoj 
se na jednom dijelu ribnjaka ova riba pripremala, začinjavala 
i pekla, te kasnije nudila na prodaju uz ukusan umak, opet je 
potvrdila da je ljubav prema kulinarstvu definitivno najvažni-
ji sastojak svakog dobrog jela kojeg nikako ne treba zanema-
riti. A sve to utjecalo je na činjenicu da se u vrlo kratkom roku 
prodalo čak 240 porcija.

Zbog svega toga, čelni čovjek ŠRD Plosna iz Kunišinaca Dra-
gan Dukmenić nije krio zadovoljstvo događajem u kojem je 
sudjelovalo 30-tak njegovih ribiča. “Bez dobre ekipe kao što 
je ova naša, ovo bi bilo nemoguće realizirati i zato sam osobi-
to zahvalan svim našim ribičima koji su se na različite načine 
angažirali oko ovogodišnje Fišijade. Teren i uvjete za nju na 
Plosni počeli smo pripremati još prije nekoliko dana, a i da-
nas od jutra svi su bili na svojim mjestima i spremni odraditi 
sve poslove koje je trebalo i zato su vjerujem i posjetitelji 
došli u ovolikom broju”, poručuje Dukmenić najavljujući da 
će sredstva zarađena na ovoj Fišijadi usmjeriti za unapređe-
nje rada Ribičkog društva i uvjeta na Ribnjaku.  

U pripremi ribljih specijaliteta sudjelovalo je 
tridesetak ribiča

Izuzetno ugodan ambijent uređenog Ribnjaka Plosna u Kuni-
šincima odnedavno oplemenjen i novim nadstrešnicama 
i pečenjarama i sunčan kasnoljetni dan bio je najbolja po-
zivnica ljubiteljima ribljih specijaliteta da subotnje poslije-
podne provedu upravo u Kunišincima uz dobru hranu, piće 
i druženje. Tu su se na jednom mjestu imali prilike uvjeriti 
kako sinkronizirano i harmonično ovaj veliki događaj odra-
đuju ribiči iz Kunišinaca koje je čekala priprema fiš-paprikaša 
i šarana na rašljama od čak 400 kilograma ribe. Nju im je za 
ovu prigodu donirala tvrtka Krnjak d.o.o. Donji Miholjac, koja 
je uz Općinu Marijanci bila glavni sponzor ovog događaja. To 
je za 40 kilograma ribe više negoli prošle godine koliko su 
pripremili i prodali kunišinački ribiči.

Posjetitelji su stigli iz svih dijelova Valpovštine i 
donjomiholjačkog kraja

Kuhari su skuhali 400 porcija fiša

Šaran na rašljama bio je 
vrhunski pripremljen
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U ČAMAGAJEVCIMA ODRŽANA 8. PAPRIKAŠIJADA

Dragan Dukmenić skuhao 
najbolji paprikaš
Za mještane Čamagajevaca tijekom kolovoza i rujna bila su 
u znaku brojnih zanimljivih događanja. Prvo je tako DVD Ča-
magajevci proslavio 90 godina rada, a zatim je u sklopu obi-
lježavanja istog jubileja te Dana Općine Marijanci, u Čama-
gajevcima održan cjelovečernji koncert popularne Cecilije. 
No, manifestacije za Čamagajevce tu nisu stale, jer je 24.rujna 
nakon dvije godine stanke zbog epidemiološke situacije, u 
ovom selu održana još jedna popularna kulinarska manife-
stacija – 8. Paprikašijada.

Organizacijsku palicu događaja i ovoga su puta u svoje ruke 
preuzeli inicijatori ovog gastro-događanja, Udruga mladih 
“Drveno selo” udruženi s iznimno aktivnim pripadnicima 
DVD-a. Premda bi im u uobičajenim uvjetima ovo trebala biti 
10.jubilarna manifestacija s obzirom da je prva čamagajevač-
ka Paprikašijada održana 2012.godine, domaćini su se svojski 
potrudili dati joj akcent kao da je doista riječ o jubileju pa je 
tristostinjak sudionika i gostiju u dvorištu Mjesnog doma u 
Čamagajevcima istinski uživalo u druženju i kušanju vrhun-
skih pilećih paprikaša.

Za razliku od rekordne 2019.godine kada je na Paprikašija-
du bilo prijavljeno 22 kotlića, ove je godine bilo prijavljeno 
14 majstora kotlića iz svih dijelova valpovačkog i miholjač-
kog kraja. Svatko od njih za svoj kotlić dobio je pile, porcije, 
krumpir, kruh, drva, žlice, noževe i vodu, dok su se za osta-
le začine i sastojke koje su dodavali morali osigurati sami. 
Cijelo poslijepodne te subote, Čamagajevcima se razlijegao 
neodoljiv miris jednog od najpoznatijih domaćih tradicijskih 
slavonskih jela “na kašiku”, pa je po završetku natjecanja ko-
misija imala težak zadatak odlučiti se tko je od njih zgotovio 
najbolji paprikaš. 

Nakon degustacije, Ocjenjivački sud je najboljim paprikašem 
proglasio deliciju Dragana Dukmenića iz Kunišinaca, drugo 
mjesto je osvojio paprikaš Marka Bibića iz Čamagajevaca, a 
treće zajednički uradak Mirjane Balatinac i Marije Lovrić. Naj-
boli kuhari za nagradu su dobili kotliće i pehare, a svi sudio-
nici za uspomenu na ovaj dan dobili su platnene torbe s ke-
mijskim olovkama i upaljačima te zahvalnice za sudjelovanje.

Čelnik DVD-a Čamagajevci Kruno Belošević, koji je bio jedan 
od organizatora događaja, kaže da je iznimno zadovoljan re-
alizacijom Paprikašijade u kojoj je primarno bilo druženje i 
zajedničko provođenje vremena uz nadopunu dobrog jela i 
pića kojeg nije nedostajalo. Podsjetio je i kako je manifesta-
cija krenula potaknuta brojnim gastronomskim događajima 
u okolici poput fišijada, čobanijada, sarmijada i drugih. “S 
obzirom da su Čamagajevci oduvijek bili poznati po uzgoju 
peradi, točnije patkama i guskama od kojih su se pripremali 
pravi domaći specijaliteti, odlučili smo se na organizaciju Pa-
prikašijade s peradi kako bi zadržali našu tradiciju”, poručio 
je. 

Za najbolje kuhare pripremljene su prigodne 
nagrade

Na Paprikašijadi je sudjelovalo 14 kuhara

Kuhanje paprikaša uči se od malih nogu

Druženje je bilo važnije od natjecanja
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LOVAČKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE OVE GODINE U MARIJANCIMA ORGANIZIRAO 
PROSLAVU BLAGDANA SVETOG HUBERTA

Spomendan zaštitnika lova i lovaca
Lovački savez Osječko-baranjske županije u suradnji s doma-
ćinom, Lovačkim društvom „Jelen” Marijanci, u četvrtak 3.stu-
denog u Marijancima je organizirao 24. središnje obilježava-
nje spomendana sv. Huberta, zaštitnika lova i lovaca. Nakon 
dvije godine stanke zbog epidemiološke situacije, bila je ovo 
prilika za lovačka društva s područja Osječko-baranjske žu-
panije da se ponovo nađu na okupu i proslave svog sveca 
zaštitnika.

Program je započeo u predvečerje okupljanjem sudionika 
ispred zgrade Općine Marijanci nakon čega je svečana po-
vorka uz rogiste, sokolare, baklje i lovačke zastave te sliku 
Svetog Huberta, krenula prema mjestu uprizorenja na po-
vršini kod župne crkve. Uz lovce i članice KUD-a “Slavonska 
vila” Marijanci – Kunišinci, ulogu Svetog Huberta po prvi put 
je preuzela jedna djevojka – Nives Aničić iz Bočkinaca. Doja-
havši na svom konju, Nives je nazočnima predočila poznatu 
predaju o nebeskom zaštitniku lova i lovaca, prirode i okoliša 
šumara, kinologa, optičara i radnika u metalnoj industriji. On 
se prema legendi kao strastveni lovac i nestašni mladić ni za 
najveće blagdane nije odricao lova, no loveći tako i na Veliki 
petak, ugledao je jelena, koji je imao raspelo među rogovima 
i čuo poziv na obraćenje, baš u trenutku kada ga je htio usmr-
titi. Od tada stubokom mijenja svoj dotadašnji način života, 
odriče se svojih plemićkih prava, te svu svoju imovinu ostav-
lja siromašnima, odlazi u samoću te počinje živjeti pokajnič-
kim životom i postaje svećenik. Crkva je u svetom Hubertu 
idealizirala sveca koji štiti i čuva divljač i koji određuje čvrsta 
pravila i običaje lovaca koji su aktualni i danas.

A sve to imali su priliku vidjeti i nazočni mještani koji su pro-
matrali lovačku povorku koja se nakon uprizorenja uputila 
prema crkvi Svetog Petra i Pavla gdje je misno slavlje pred-
vodio župnik vlč.Željko Zuanović. Po završetku mise, druže-
nje lovaca nastavljeno je u Društvenom domu u Marijancima 
gdje su domaći lovci uz pomoć Općine Marijanci, članova 

DVD-a Marijanci i KUD-a Slavonska vila ponovo potvrdili da 
su izvrsni domaćini počastivši osamdesetak lovaca iz svih di-
jelova Osječko-baranjske županije. 

Tu ih je u ulozi organizatora događaja pozdravio predsjednik 
Lovačkog Saveza Osječko-baranjske županije Zlatko Stolnik 
podsjetivši kako je ova proslava prva od 2019.godine, a cijelo 
to vrijeme LD Jelen Marijanci su strpljivo čekali na svoju pri-
liku za domaćinstvo i ugošćavanje predstavnika 107 članica 
ovog Saveza. U svečanom i prigodničarskom tonu kojemu su 
doprinijeli i gosti, lovci iz Mađarske, Stolnik se osvrnuo i na 
razdoblje u protekle dvije godine kada zbog epidemiološke 
situacije u Savezu nisu imali osipanja članstva, ali su drastič-
no smanjili aktivnosti, manifestacije i druženja što je lovcima 
izuzetno teško palo.

“Kad je u pitanju lovstvo, naša Županija je sigurno najbolja 
županija u Hrvatskoj: imamo najbolja lovišta, najjače trofe-
je i najveći broj trofeja i po tome smo poznati i izvan hrvat-
skih granica. Unatoč ratu koji je učinio veliku pustoš i zlo na 
ovom prostoru, držim da danas možemo biti zadovoljni, jer je 
kroz proteklih 25 godina to sve obnovljeno, a i brojno stanje 
divljači je jako dobro. Sve je to rezultat truda i rada lovaca”, 
poručio je prvi čovjek Lovačkog saveza Osječko-baranjske 
dodajući kako većina lovačkih saveza bilježi opadanje bro-
ja članstva zbog iseljavanja mladih, no ne i ovaj koji unazad 
6 posljednjih godina iz godine u godinu bilježi blago pove-
ćanje. Ove godine Savezu će pristupiti 70-ak novih lovaca, 
a prepoznavši ovu situaciju reagirao je i HLS koji je akcijom 
značajnog snižavanja troškova lovačkog ispita koji sada izno-
se 500 kuna, poradio na povećanju broja članstva. “Ove ćemo 
godine imati izobrazbu nešto više od 300 lovaca među koji-
ma je i značajan broj lovkinja koje čine između 15 i 20 posto 
novog članstva,” rekao je Stolnik u Marijancima najavivši od-
lazak na centralnu proslavu Svetog Huberta u crkvi Hrvatskih 
mučenika u Udbini.

Marijanci su bili domaćini lovcima iz svih dijelova Županije
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Predsjednik LD Jelen od njegovog osnutka Tomislav Dugalić, 
nije krio ponos povjerenom im zadaćom domaćinstva ovog 
događanja koje svako lovačko u županiji dobiva jednom u 35 
godina. LD Jelen Marijanci osnovano je 2005.godine odvaja-
njem od LD Sokol Magadenovac i broji 24 člana. Gospodari 
površinom lovišta od 3.047 hektara u kojem obitavaju obična 
srna i divlja svinja, zec i fazan te ostala sitna divljač i preda-
tori. U organiziranju ovog događaja imali su značajnu potpo-
ru Općine, DVD-a Marijanci te KUD-a.

Uz pozdrave i čestitke lovcima i gostima za blagdan Svetog 
Huberta, načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić u kratkim 
je riječima predstavio općinu kojoj je na čelu i u kojoj se s 
posebnom brigom odnose prema udrugama koje su njezino 
bogatstvo. Premda ni njih nije mimoišao nepopularni trend 
opadanja broja stanovnika, projektima koje pokreću i stalnim 
ulaganjem u kvalitetu života za sve dobne skupine stanovniš-
tva, nastoje se hvatati u koštac s ovim problemom. 

U sklopu proslave LD “Jelen” Marijanci dodijelio je zahvalnice 
zaslužnima u organizaciji ovog događaja, ali i za dugogodiš-
nju odličnu suradnju: Općini Marijanci i načelniku Darku Dor-
kiću, Župi Marijanci i župniku Željku Zuanoviću, DVD-u Mari-
janci i KUD-u Slavonska vila Marijanci-Kunišinci.

Događaj su uveličali i rogisti

Na Svetoj misi u župnoj crkvi u Marijancima

Okupljenim lovcima obratio se i načelnik Općine 
Darko Dorkić

Svetog Huberta uprizorila je Nives Aničić iz 
Bočkinaca

Svečana povorka prošla je put oko središta 
Marijanaca

IMPRESUM
Nakladnik:  Općina Marijanci
Glavna urednica:  Lidija Aničić
Uredništvo:  Darko Dorkić, načelnik
                       Ivan Pandurić, pročelnik
Fotografije:  Lidija Aničić
 Tin Lacković
 Danijel Šimunović
 Mato Cerić
Naklada:  850 primjeraka
Tisak:  Holeš tiskara

Svečana povorka lovaca
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U KUNIŠINCIMA ODRŽAN PRVI VATROGASNI KUP ZA NAJMLAĐE KATEGORIJE

Velika radost malih vatrogasaca
Dobrovoljno vatrogasno društvo Kunišinci potpisuje 
organizaciju iznimno uspješnog i posjećenog 1.po redu 
KUP-a DVD Kunišinci za najmlađe kategorije koji se u 
nedjelju 12.lipnja održao na nogometnom igralištu NK 
Marijanci.

Ovaj veliki događaj koji je osobito razveselio najmlađe 
borce protiv vatrene stihije, okupio je više od 220 dje-
ce raspoređenih u ukupno 16 muških i 6 ženskih ekipa 
koje je predvodilo 22 voditelja. Novi KUP otvorio je na-
čelnik Općine Marijanci Darko Dorkić, koji je uz pozdrav 
i dobrodošlicu nazočnima  izrazio zadovoljstvo što je 
Općina Marijanci domaćin jednom takvom događaju 
koji ima za cilj usaditi ljubav prema vatrogastvu djeci i 
mladim generacijama. 

Četiristotinjak okupljenih sudionika ovog događaja 
među kojima je bilo puno roditelja, djedova i baka te 
prijatelja, u navijačkom je duhu i uz pokliče ohrabrenja 
bodrila okupljene male vatrogasce iz Breznice Našičke, 
Vukojevaca, Bočkinaca, Lacića, Čamagajevaca, Kuniši-
naca, Kućanaca, Petlovca, Veliškovaca, Marijanaca, Vu-
kojevaca, Feričanaca, Jelisavca i Beničanaca, od kojih 
su neka mjesta predstavljale i po dvije ekipe. Za mnoge 
od njih bilo je to ujedno i prvo vatrogasno natjecanje 
na kojem su nastupili. Svi su bili jedinstveni u svojim 
ocjenama, da su bez obzira na postignuti rezultat, dje-
ca pokazala zavidnu razinu spremnosti i odgovornosti 
u obavljanju povjerenih im zadataka te da budućnost 
vatrogastva u Slavoniji i Baranji uz njih nije 
upitna. 

Zbog svega toga, Komisija nije imala nima-
lo lak zadatak prilikom bodovanja sudionika 
od kojih su svi bili izvrsni, odrediti tko je bio 
najbolji i najuspješniji. U tijesnoj borbi najvi-
še bodova, prvo mjesto i pehar u konkurenciji 
djevojčica osvojila je domaća ekipa Kuniši-
naca s realiziranih 484,40 bodova, a kao dru-
goplasirana je završila ekipa Beničanaca koja 
je ostvarila 483,80 bodova.  S 482,60 bodova, 
na treće se mjesto probila ekipa Jelisavca, a 
iza njih su kao četvrte natjecanje završile male 
vatrogaskinje iz Marijanaca koje su osvojile 
480,60 bodova.  Puno razloga za zadovoljstvo 
imala je i ekipa iz Beljevine koja je završila na 
5.mjestu i osvojila 478,70 bodova, dok je ekipa 
Feričanaca završila na 6.mjestu.

U konkurenciji muških ekipa prvo je mjesto osvojila 
ekipa Breznice Našičke 1 koja je osvojila 485,10 bodo-
va, a s osvojenih 484,40 bodova, natjecanje i 2.mjesto 
osvojila je ekipa Vukojevaca. Kao trećeplasirani natje-
canje su završili mali vatrogasci iz Bočkinaca koji su 
ostvarili 483,80 bodova, iza kojih kao četvrti bili dječaci 
iz ekipe Lacići 1. Peta je bila ekipa iz Čamagajevaca. 

Iako im je ovo bila prva organizacija takve vrste natje-
canja, organizatori iz DVD-a Kunišinci predvođeni pred-
sjednikom Kristijanom Ovčarićem, dokazali su se kao 
izvrsni domaćini spremni odgovoriti i na daleko veće 
organizacijske izazove.

Detalj s Kupa u Kunišincima

S medaljama oko vrata sreća djece u Kunišincima bila je potpuna
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Na Vatrogasnom kupu sudjelovalo je više od 600 
djece

DVD MARIJANCI DOMAĆINI XVIII KUPA DJECE I MLADEŽI OPĆINE MARIJANCI

Budućnost vatrogastva nije upitna!
Više od 600 djece i mladeži iz svih dijelova Slavonije i Baranje 
okupilo se u nedjelju 4.rujna u Marijancima kako bi sudjlovali 
na XVIII Vatrogasnom Kupu djece i mladeži kojeg su zajed-
nički organizirali DVD Marijanci i Općina Marijanci u povodu 
8.rujna – Dana Općine Marijanci.  

“Iznimna mi je čast što ispred Vatrogasne zajednice Osječ-
ko-baranjske županije mogu nazočiti danas na ovom natjeca-
nju koje je, iako sam dugi niz godina bio predsjednik Savjeta 
mladeži moje zajednice Osijek, po prvi puta okupilo toliki 
djece na jednom mjestu. To je očiti pokazatelj da vatrogasci 
ovdje rade svoj posao, da okupljaju mladež oko sebe i da je 
ovdje budućnost sigurna što se tiče vatrogastva”, kazao je u 
prigodi otvorenja Kupa glavni zapovjednik Vatrogasne zajed-
nice Osječko-baranjske, Zoran Pakšec. Uz njega, nakon sve-
čanog postrojavanja mlade je vatrogasne snage pozdravio i 
zapovjednik DVD-a Marijanci, Dragan Krleža koji je otkrio da 
su se uz pomoć i podršku Općine Marijanci, vatrogasci u Ma-
rijancima dva tjedna pripremali za ovaj događaj. “Danas se u 
Marijancima na Kupu okupila čak 41 ekipa djece i 21 mladeži 
po čemu je ovo je dosada najveći Kup na ovim prostorima. 
Prošle godine smo imali ukupno 42 ekipe, što govori da po-
pularnost ovog događaja raste, a nas čini iznimno ponosnima 
što smo domaćini takvog jednog događaja. 

Načelnik Općine Marijanci Darko Dorkić koji je otvorio natje-
canje, okupljenima je uz pozdrave i riječi dobrodošlice izrazio 
i zadovoljstvo što se ovaj događaj odvija u sklopu proslave 
Dana Općine Marijanci. 

A već od jutarnjih sati mali natjecatelji krenuli su s odmjera-
vanjem snaga. Za mladež, odnosno uzrast od 12 do 16 godina 
organizirana je standardna vatrogasna disciplina linije, od-
nosno vježba s preprekama bez štafetne utrke u kojoj su sna-
ge omjeravala i djeca. No, za razliku od mladeži, djeca (uzrast 
od 6 do 12 godina) su imali i dodatna natjecanja, odnosno če-
tiri igrice: “Stavi novčić u čašu”, “Bacaj karike”, “Bacaj loptice” 
i “Vijci i matice”. Da sve bude u skladu s propisima, natjecanja 
su bila pod budnim okom osam sudaca i jednog kontrolora. 

U kategoriji muške djece uzrasta od 6 do 12 godina prvo mje-
sto osvojila je ekipa Breznice Našičke 2 (485,65 bodova), kao 
drugoplasirana završila je ekipa Vukojevaca 1 (485,50 bodo-
va), a trećeplasirana ekipa Bočkinaca (484 boda). Od domaćih 

ekipa na 11.mjestu je završila ekipa Marijanaca, na 17. ekipa 
Kunišinaca, a na 25.ekipa Čamagajevaca. Kod ženske djece 
istog uzrasta najbolje rezultate i najviša odličja osvojila je 
ekipa Kunišinaca (484,20 bodova). Iza njih je natjecanje zavr-
šila ekipa Vrpolja (483,60 bodova), a na trećem mjestu ekipa 
Beničanaca (483,30 bodova). Djevojčice iz Marijanaca plasira-
le su se na 5.mjesto.

Najbolje ocjene i najveći broj bodova u kategoriji muške va-
trogasne mladeži osvojili su mladi Ladimirevčani (1098,00 
bodova), na drugom mjestu bila je ekipa Viljeva (1096,20 bo-
dova), a na trećem ekipa Antunovca (1093,20 bodova). Doma-
ćini su ovo natjecanje završili kao desetoplasirani.  Među dje-
vojčicama je prvo mjesto osvojila ekipa Stipanovaca (1093,00 
bodova), drugo mjesto ekipa Veliškovaca (1074,80 bodova), 
treće ekipa Đakova (1074,00 bodova), a četvrto ekipa Marija-
naca (1063,90 bodova). 

U ČRNKOVCIMA ODRŽAN 1.MEMORIJAL ŽELJKA 
STANIĆA

Najbolje ekipe Piškorevaca, 
Beljevine i Jarmine

Dobrovoljno vatrogasno društvo Črnkovci organiziralo je 
16.srpnja 1.Memorijal Željko Stanić u čast svom preminulom 
dugogodišnjem zapovjedniku. U sklopu Memorijala koji se 
održavao na prostoru Nogometnog kluba “Mladost” Črnkov-
ci, priređeno je vatrogasno natjecanje članova i članica A i B 
kategorija u kojem su sudjelovalo petnaestak ekipa sa oko 
150 natjecatelja iz svih dijelova Slavonije. Prvo mjesto u A ka-
tegoriji osvojila je ekipa DVD-a Piškorevci, a u ženskoj DVD -a 
Beljevina. U B kategoriji najbolja je bila ekipa DVD-a Jarmina.

Za sve sudionike i posjetitelje Memorijala organizatori su 
priredili kuhani grah i piće okrjepe koje se prodavalo po po-
pularnim cijenama, a nakon proglašenja pobjednika u večer-
njim satima uslijedilo je druženje uz “Cappuccino light band”. 

Logistika Memorijala Željka Stanića
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SPORTSKI BLOK

NK “Mladost” Črnkovci 
- jesenski prvaci
Nova nogometna sezona u NK “Mladost” Črnkovci donijela je 
velike promjene u njihovom kadrovskom i natjecateljskom 
smislu. Nakon izborne skupštine, klub je dobio novi izvršni 
odbor na čelu s predsjednikom Mariom Turbićem. U ljetnoj 
stanci doveden je Goran Dorkić, novi trener seniora, koji je s 
ojačanim igračkim kadrom odradio pripreme za nogometnu 
sezonu 2022./2023. u novoosnovanoj II županijskoj ligi Nogo-
metnog središta Donji Miholjac. Na žalost većine nogometnih 
zaljubljenika ovog područja Osječko-baranjske županije, ne-
kadašnja II županijska liga Valpovo-Donji Miholjac, razdvojila 
se ove godine, nakon punih 36 godina djelovanja. 

Već na Memorijalnom nogometnom turniru za Danijela Mar-
kovića, održanom krajem srpnja, vidjeli su se pozitivni po-
maci u igri črnkovačke Mladosti i nagovještaj za ispisivanjem 
lijepe jesenske nogometne priče. Kvalitetnom i požrtvovnom 
igrom, klub je osvojio 1. mjesto II županijske nogometne lige 
NS Donji Miholjac ostvarivši 11 pobjeda bez ijednog poraza 
i neriješenog rezultata ( 33 boda s postignutih 39 golova i 
primljenih 7 golova ). 

Pioniri NK “Mladost” Črnkovci s trenerom Dejanom Majdeni-
ćem i ove sezone nastupaju u Ligi starijih pionira NS Donji 
Miholjac s još 5 ekipa. Sa svojom mladom ekipom, svakoj 
utakmici pristupaju s entuzijazmom i velikom željom za po-
bjedom.

Na kraju polusezone možemo zaključiti da se trud i rad u NK 
“Mladost” Črnkovci svakako isplati, jer gdje ima ambicije, ima 
i uspjeha.

Čestitamo NK “Mladost” Črnkovci, jesenskom prvaku II ŽNL 
NS Donji Miholjac!

NK Mladost Črnkovci

NK “Bočkinci” Bočkinci
Ekipa NK “Bočkinci” Bočkinci doživjela je u ljetnom periodu 
promjenu igračkog kadra, s namjerom osvajanja II ŽNL NS Do-
nji Miholjac. Predsjednik kluba, Miroslav Bočkinac, doveo je 
iskusnog trenera, Josipa Mađarića, kako bi pripremio igrače 
za napad na vrh lige. Klub je prvenstvo počeo dobrom igrom 
i pobjedama, ali kako je polusezona odmicala, došlo je do 
oscilacija u igri, što je rezultiralo svojevrsnim “umorom” u 
nekoliko utakmica. Konačno, klub je osvojio 3. mjesto, s 8 po-
bjeda, 2 poraza i jednim neriješenim rezultatom (25 bodova s 
postignutih 45 i primljenih 12 golova).

Poznavajući predsjednika NK “Bočkinci” Bočkinci, vjeruje-
mo kako će ekipa u proljetnom dijelu sezone poduzeti sve 
kako bi klub ostvario što bolji rezultat na kraju natjecateljske 
2022./2023. godine.

NK _Bočkinci_Bočkinci

NK “Hajduk” Marijanci
Ljetne pripreme za novu nogometnu sezonu I ŽNL Osječ-
ko-baranjske u NK “Hajduk” Marijanci, započeo je novi trener 
seniora, Josip Dragić. Kroz mjesec dana priprema dovedeno 
je 6 novih igrača, što je posljedica odustajanja domaćih igra-
ča od igranja nogometa u klubu. Od aktivnog igranja oprostili 
su se igrači Ivan Pandurić, Ivan Palčok i Josip Kudric te im je 
upriličen prigodan ispraćaj na utakmici Kupa NS Donji Miho-
ljac protiv NK “Viktorija “ Lacići. 

Klub je u prvenstvo ušao s ambicijom priljučka gornjem di-
jelu tablice, ali jedno su želje, a drugo stvarnost. Zbog izo-
stanka rezultata, nakon 7 utakmica, smijenjen je dotadašnji, 
i doveden novi trener, Stanislav Vidaković, kako bi probudio 
ekipu i donio neku promjenu. Do kraja jesenskog dijela, ekipa 
je osvojila 16 bodova i zauzela 12. mjesto s 5 pobjeda, jednim 
neriješenim rezultatom i 9 poraza ( 23 postignuta i 33 pri-
mljena gola ). Predsjednik kluba, Branko Plužarić, vjeruje da 
će se igrači, uz kvalitetne pripreme za proljetni dio sezone, 
podignuti i ostvariti ostanak u I ŽNL što je i ambicija kluba.

I pored loših rezultata, navijači i navijačka skupina “Uragani” 
nepokolebljivo su pratili ekipu na svim domaćim i gostujući-
ma utakmicama i davali punu podršku igračima bez obzira na 
krajnji ishod.
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Općina Marijanci ǀ

Pioniri NK “Hajduk” Marijanci s trenerom Sašom 
Plužarićem nalaze se na 3. mjestu Lige starijih pi-
onira NS Donji Miholjac. Godinama se posvećuje 
pažnja djeci, jer postoji saznanje da bez pionira 
nema budućnosti i opstanka kluba.

Svi nogometni klubovi zahvaljuju se poglavar-
stvu Općine Marijanci na financijskoj i materi-
jalnoj podršci bez koje ne bi bio moguć rad ovih 
udruga.

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

Utakmica I ŽNL NK Hajduk Marijanci - NK Ratar 
Piškorevci

2. ŽNL - Valpovo - D. Miholjac - OBŽ1. ŽNL - OBŽ
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Čestit Božić i sretnu novu 2
02

3. godinu
žele Vam

 Općinsko vijeće i
načelnik Općine M

arijanci Darko Dorkić


