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Okrenuti budućnOsti: “izvOre financiranja 
tražimO u fOndOvima eu!”

ako se osvrnemo na nekoliko godina koje su iza nas mogu 
biti zadovoljan. Iz godine u godinu u općini se rade zna-
čajni projekti u cilju poboljšanja kvalitete života naših 

mještana. Država novca nema, stoga smo na vrijeme prepoznali 
priliku, pripremili se i u potpunosti se okrenuli EU fondovima 
i natječajima resornih ministarstava putem kojih pronalazimo 
izvore financiranja za željene ciljeve. To nam je do sada uspi-
jevalo u poprilično velikom postotku, no moram naglasiti kako 
se  nalazimo u razdoblju kada se  od strane ministarstava ras-
pisuje relativno malo natječajna, a sve iz razloga što se očekuje 
financiranje sredstvima EU i to najvećim dijelom putem Mjera 
ruralnog razvoja i za te natječaje mi se intenzivno pripremamo.  
No, unatoč manjem broju natječaja mi smo puno radili i ostvarili 
značajne rezultate.

izgradnja prOmetnica 
U lipnju 2012. godine javili smo se na IPARD program Mjera 
301. Unatoč dugom razdoblju priprema, dopuna i raznih admi-
nistrativnih problema, ipak smo uspjeli privući sredstva i proš-
le godine u ljeto smo započeli s izgradnjom tri prometnice na 
području općine. Investicija je vrijedna 1,6 milijuna kuna.  Za 
nas je posebno važno što je financiranje bilo u 100% iznosu od 
strane fonda. Radi se naime o tri prometnice koje su važne za 
našu općinu. 
 
narOdna knjižnica, čitaOnica i igraOnica za djecu, 
dječja igrališta
Pratimo i natječaje koje svake godine raspisuje Ministarstvo re-
gionalnog razvoja. Aplicirali smo za tri projekta od kojega su dva 
dobila zeleno svjetlo. Jedan od njih je uređenje objekta tzv. stare 
škole koji datira iz 1827. godine iz vremena Vojne krajine, kojega 
smo prenamijenili u narodnu knjižnicu, čitaonicu i igraonicu 
za djecu.  Radimo ga u fazama, ovisno o pritjecanju financijskih 
sredstava. Prošle godine smo za tu namjenu dobili 420 tisuća 
kuna, s tima da je naša obveza bila financirati projekt s 80 tisu-
ća kuna. Objekt još uvijek nije gotov, izvore financiranja potražit 
ćemo u budućim natječajima za što imamo potrebnu projektnu 
dokumentaciju te smo u potpunosti spremi. No, unatoč tome 
knjižni fond od preko 8  tisuća primjeraka raznih naslova ljubite-
ljima knjiga i poklonicima čitanja s područja naše Općine  sada 
je dostupan na privremenoj lokaciji. Posebno nas veseli što će u 
sklopu istog objekta   biti otvorena i igraonica za djecu uzrasta 
3-6 godina koja se i do sada provodila u prostorima područnih 
škola. Na taj način pokazali smo kako razmišljamo i o najmlađi-
ma, ali i njihovim roditeljima koji na taj način imaju priliku kroz 
međusobno druženje razmijeniti svoja iskustva, a najmlađi kroz 
igru i razne sadržaje razvijati svoje motoričke vještine i pripremi-
ti se za školu. Radi se o privremenom prostoru, no u budućnosti 
dovršetkom susjednog objekta i cjelokupnog projekta, igraonicu 
ćemo preseliti u veći i primjereniji prostor. 

Isto ministarstvo nam je sufinanciralo i izgradnju dva dječja 
igrališta. Financijska pomoć od strane Ministarstva regionalnog 

razvoja je 137 tisuća kuna, a ukupna investicija  iznosila je 200 
tisuća kuna. Treba naglasiti  kako smo na dječjim igralištima ali 
i školskim objektima   postavili i video nadzor, želeći spriječiti i 
prevenirati eventualne devastacije i uništavanje imovine.

To je ono što je vidljivo, no u tom razdoblju puno smo uradili 
na pripremi za vrijeme koje tek dolazi, a to je vrijeme kada će 
se veliki projekti moći financirati iz fondova EU, posebno onih 
usmjerenih ka ruralnom razvoju za što je namijenjena Mjera 7. a 
posebno podmjera 7.4.

kOmunalna infrastruktura
Ako pogledamo unazad, možemo biti jako zadovoljni jer smo na 
području općine po pitanju izgradnje komunalne infrastruktu-
re učinili puno toga, što je u konačnici i obveza jedinica lokalne 
samouprave. Sve nam to omogućuje da u budućnosti budemo 
što privlačniji privatnom sektoru i ulagačima. Naša gospodarska 
zona u potpunosti je spremna ponuditi atraktivne uvjete privat-
nim investitorima koji svoju proizvodnju ili posao žele smjestiti 
upravo na našem području. Puno smo učinili i u području ure-
đenja poljoprivrednog zemljišta. Isto tako veliku pažnju posve-
ćujemo poboljšanju turističkih sadržaja koji bi u budućnosti na 
naše područje trebali privlačiti još veći broj turista i zaljubljenika 
u prirodu, tradiciju i kulturu slavonskog kraja.

Ponosni smo na činjenicu kako smo najveći dio komunalne in-
frastrukture uspješno priveli kraju. Preostali radovi najvećim 
dijelom odnose se na dovršetak kanalizacijskog sustava. Rado-
vi su u tijeku, a vrijednost ovog dijela projekta je 2 milijuna i 
400 tisuća kuna. Bit će privedeni kraju za mjesec dana, a tada 
ćemo imati u potpunosti dovršeno oko 80% kanalizacijske mre-
že  na području općine. Ostatak radova na izgradnji kanalizacij-
ske mreže i prečistača ćemo raditi kroz program „BROD 2“. U 
ovom trenutku za ovaj projekt radi se  projektna dokumentacija, 
a raspisivanje natječaja za izvođenje radova očekujemo u ljeto 
2016. godine. Očekivanja su da ćemo u 2017. imati 100% izgra-
đen kanalizacijski sustav, što je zasigurno najveći infrastrukturni 
zahvat na području općine. To nam je izuzetno važno i iz razlo-
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ga što smo prošli na natječaju Ministarstva regionalnog razvoja 
za izradu projektne dokumentacije za oborinsku kanalizaciju i 
izgradnju pješačkih i biciklističkih staza uz glavnu prometnicu 
Brodski Stupnik-Stari Slatinik s obje strane, dužine 15 km.  Uz iz-
građeni vodovodni i kanalizacijski sustav i javnu rasvjetu, plinsku 
mreža i telefonske instalacije, to bi u konačnici bila zaokružena 
priča u smislu privođenja kraju izgradnju ukupne komunalne in-
frastrukture.
 
inOvacijskO tehnOlOškO razvOjni inkubatOr
Svi dosadašnji projekti realizirani su i u  cilju zadržavanja stanov-
ništva na našem području, jer primjetan je povećani broj odla-
zaka mladih ljudi u potrazi za boljim životom. Općina se trudi taj 
trend zaustaviti i svima osigurati uvjete da ostanu u svom kraju. 
Shvatili smo da ono što smo do sada učinili nije dovoljno, stoga 
smo otišli korak dalje. Odlučili smo se pokrenuti projekt izgrad-
nje inovacijsko tehnološko razvojnog inkubatora, prvog na 
području naše županije, a drugog u hrvatskoj. Prijavili smo se 
na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i dobili preko 400 ti-
suća kuna (75% ukupnog iznosa za izradu projektne dokumen-
tacije) koja je u ovom trenutku u potpunosti pripremljena, kao i 
studija isplativosti, te samo čekamo raspisivanje budućih natje-
čaja. Prema našim izračunima i 
procjenama struke, posao bi u 
Inkubatoru moglo dobiti oko 50-
tak ljudi, Ono što je najvažnije 
inkubator bi poljoprivrednicima 
sa našeg ali i šireg područja tre-
bao omogućiti puno kvalitetni-
je uvjete u smislu poboljšanja 
poljoprivredne proizvodnje, a 
želja nam je da sve skupa ide 
u pravcu ekološke proizvodnje. 
Cjelokupan projekt izgradnje In-
kubatora trebao bi stajati oko 32 
milijuna kuna i ja sam uvjeren 
kako ćemo uz pomoć sredstava 
EU uspjeti u tom cilju.

budućnOst razvOja je u 
mladima: lag pOsavina
Jedan od značajnijih projekata 
koji su realizirani na ovom našem području je i osnivanje LAG-a 
Posavina. Općina je bila nositelj inicijative, a angažirali smo se 
maksimalno. LAG je zaživio, funkcionira izvanredno, a financira 
se najvećim dijelom sredstvima EU. Ono na što smo posebno 
ponosni je provedena edukaciju nekoliko grupa mladih ljudi sa 
područja LAG-a i Općine Brodski Stupnik. Jedna grupa edukaci-
ju je prošla na Agronomskom fakultetu, a druga u CTR-u. Velike 
nade polažemo upravo u takav kadar, jer želimo stvoriti tim mla-
dih ljudi koji će u budućnosti u potpunosti biti spremni pripre-
miti bilo koji projekt i time pomoći općini u razvoju. Pojedinci su 
se već uspješno okušali u „manjim“ natječajima putem kojih su u 
općinu privukli nekoliko desetaka tisuća kuna na što smo pono-
sni. U planu nam je sve te ljude putem raznih mjera financiranih 
od strane Europske unije i zaposliti, u čemu ćemo im  pružiti 
maksimalnu potporu.

pOgled u budućnOst
Kroz EU fondovi nudi nam se niz mogućnosti. Mi smo prvi dio 
ove godine učinili jako puno na pripremi i ishođenju projektne 
dokumentacije. U ovom trenutku imamo preko 20-tak pripre-
mljenih projekata spremnih za prijavu na buduće otvorene 
natječaje. Ono s čime nismo zadovoljni je dinamika raspisivanja 
tih natječaja. Iako je mjerama ruralnog razvoja obuhvaćeno raz-
doblje 2014.-2020., a mi smo u drugoj polovici 2015. godine, do 
sada niti jedan natječaj iz područja Mjera ruralnog razvoja, a čiji 
korisnici su općine nije proveden. Možemo slobodno reći, kako 
su dvije godine već izgubljene. Još veći problem je što smo nedo-
voljno informirani, nemamo jasne upute i smjernice što sve tre-
bamo učiniti kako bismo se što kvalitetnije pripremili. Pojedina 
ministarstva nisu dobro usklađena, nema jasnih uputa, što sve u 
konačnici daje vrlo kontradiktorne informacije posebno nama na 
lokalnoj razini. Veliki problem predstavljaju nam i administrativ-
ne prepreke i određeni uvjeti  po kojima dok prijavitelj ne završi 
jedan projekt, ne može koristiti sredstva za drugi. Kako podmje-
ra 7.4. kao korisnike obuhvaća, između ostalih, jedinice lokane 
samouprave, trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica 
lokalne samouprave, udruge/organizacije civilnog društva, vjer-
ske zajednice koje se bave humanitarnim i društvenim radom, 

upravo tu vidimo svoju priliku.  
Taj problem riješit ćemo time 
što ćemo osnažiti naše udruge 
i cjelokupnu zajednicu da budu 
spremni biti nositelji i prijavitelji 
raznih projekata i programa, a 
općina bi trebala biti partner. U 
tom smjeru uskoro ćemo osno-
vati i Komunalno poduzeće kao 
samostalnu poslovnu cjelinu 
koja bi funkcionirala u sklopu 
Općine. Kao prihvatljiva ulaga-
nja troškova u sklopu podmje-
re 7. 4 navode se: građenje i/ili 
opremanje;vatrogasnog doma 
i spremišta, društvenog doma/ 
kulturnog centra, planinarskog 
doma i skloništa, turističkog in-
formativnog centra, dječjeg igra-
lišta, sportske građevine, objek-

ta za slatkovodni sportski ribolov, rekreacijske zone na rijekama 
i jezerima, biciklističke staze i trake, tematskog puta i parka, gra-
đevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i 
zaštite djece do polaska u osnovnu školu, javne zelene površine 
(park i sl.), pješačke staze, pješačke zone, otvorenog odvodnog 
kanala, groblja, tržnice, javne prometne površine. Dakle, moguć-
nosti su ogromne, a mi upravo iz tog razloga educiramo i pripre-
mamo našu zajednicu, posebno udruge koje su nositelji druš-
tvenog, kulturnog i sportskog života da budu spremne prihvatiti 
izazov i prijaviti se na bilo koji natječaj koji nas očekuje u buduć-
nosti.  Očekujemo povlačenje značajnih financijskih sredstava za 
što se pripremamo već dulje vrijeme. i na kraju koristim prigo-
du da svim mještanima općine brodski stupnik čestitam 10. 
rujna, dan općine u želji za što većim zajedništvom u cilju 
poboljšanja sveukupne kvalitete života. U tom smjeru marlji-
vo nastavljamo raditi i dalje!

javni radovi –  
program uredimo Općinu brodski stupnik
na temelju mjera koje provodi hrvatski zavod za zapo-
šljavanje a koje su sadržane u nacionalnom planu za 
poticanje zapošljavanja donesene od vlade rh, Općina 
brodski stupnik brodski stupnik je inicijator i izvršite-
lja javnih radova na svom području kroz program pod 
nazivom „uredimo Općinu brodski stupnik“  Ove godine 
kroz ovaj program u našoj općini zaposleno je 12 osoba 
na 6 mjeseci koje su zadovoljile uvjete propisane u mje-
rama za financiranje nezaposlenih osoba. novozapo-
sleni radnici zajedno s djelatnicima komunalne službe 
izvršavaju odgovorno poslove iz programa te možemo 
konstatirati da je cilj u potpunosti postignut, s jedne 
strane u toliko je smanjena nezaposlenost na području 
naše općine, a s druge strane program: „uredimo općinu 
brodski stupnik“ provodimo u djelo.
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brOdski stupnik-mala Općina, velikOg srca!

Opstanak i unapređenje ruralnih pOdručja 
krOz Opg-Ove i „dOhOdak na pragu“

Općinu Brodski Stupnik ističem kao jednu malu općinu, ali 
općinu velikog srca. Radi se o primjeru općine koja je, 

bez obzira koliko je mala, shvatila kako je naša budućnost u 
fondovima EU. Ova općina u potpunosti je opravdala razlo-
ge svoga postojanja i načelnik Petar Lovinčić sa suradnicima, 
upravo je išao tim smjerom i do sada svojoj općini donio puno 
toga dobroga. Mi tako aktivne i prosperitetne općine pomaže-
mo, u skladu sa svojim mogućnostima. Naša značajna pomoć 
je i pružanje logistike u pisanju projekata, što je zapavo i naj-
teži dio. Pomoć se sastoji i u određenoj fazi predfinanciranja 
projekata, jer ponekad općine nisu u mogućnosti same iznijeti 
sve do kraja, taj novac se u konačnici vrati, no mi smo tu i na 
raspolaganju, a naše općine to vrlo dobro znaju. Kada se radi 
o dobroj suradnji i zajedništvu i problemi se lakše rješavaju. 
Koristim priliku i ovim putem svim mještanima općine Brod-
ski Stupnik čestitam njihov Dan općine, a načelniku Lovinčiću 
i Općinskom vijeću želim što kvalitetniji i uspješniji rad u bu-
dućnosti. 

prije svega u ime Brodsko-posavske županije i u svoje 
osobno ime svim stanovnicima čestitam Dan općine. Op-

ćina Brodski Stupnik jedna je od općina koja je vrlo aktivna 
i želim istaknuti odličnu suradnju načelnika, zamjenika i Op-
ćinskog vijeća sa Županijom. Kroz praćenje i suradnju mogu 
zaključiti kako se radi o jednoj od uspješnijih i aktivnijih općina 
i po broju događanja, ali i projekata koji se realiziraju. Sve to 
zahvaljujući aktivnim udrugama koje organiziraju razne mani-
festacije. Vrlo sam zadovoljam kada vidim i koliko je projekata 
do sada realizirano, a kada sve to zbrojimo, možemo zaključiti 
kako je ova općina opravdala svoje postojanje. Oštro se proti-
vimo ukidanju općina, jer upravo zahvaljujući primjerima koje 
pruža općina Brodski Stupnik pokazuje se kako se jedinice lo-
kalne samouprave uspješno mogu financirati na razne načine 
i pri tome poboljšati kvalitetu života svojim stanovnicima.
Ako se općina, poput Brodskog Stupnika, vodi kvalitetno to 

daje i razultate. Vidljivo je kroz izgradnju cesta, vodovoda, ka-
nalizacije, a sve to stvara preuvjete za razvoj komunalne in-
frastrukture i razvoj gospodarstva. Sama općina je u pripremi 
i kandidiranju projekata jedna od najuspješnijih na području 
Brodsko-posavske županije. Preko 20-tak projekata je spre-
mno i čeka raspisivanje natječaja što nas izuzetno raduje. U 
općini svakako treba istaknuti izgrađenu komunalnu infra-
strukturu, a u pripremi je i projekt navodnjavanja, koji je vrlo 
važan za poljiprivredne proizvođače toga područja.  Ono što 
nas posebno raduje je projekt Inkubatora u Poslovno-gospo-
darskoj zoni koji bi trebao biti „okidač“ koji će pomoći malim 
poljoprivrednim proizvođačima i OPG-ovima da poboljšaju i 
usavrše svoju proizvodnju. Brodsko-posavska županija je taj 
projekt pomogla u smislu pripreme, logistike i manjim dije-
lom u financijskom smislu. I sami smo partneri i želja nam je 
da privučemo bar 50-tak OPG-ova, ne samo s područja opći-
ne nego i šire okolice, koji će na taj način svoju proizvodnju 
poboljšati, a svoj proizvod brendirati i učiniti što privlačnijim 
na tržištu. Treba očuvati poljoprivrednu proizvodnju i život na 
ruralnim područjima, a to treba činiti upravo kroz ovakve ini-
cijative. Uzimajući u obzir skromne mogućnosti i proračune 
pojedinih općine, u skupini kojih je i Brodski Stupnik, moram 
iskazati divljenje načelniku i suradnicima, jer unatoč teškoj si-
tuaciji takve općine odlično funcioniraju. No, želja nam je sve 
to podići na višu razinu i to kroz OPG-ove i razvoj tzv. „dohot-
ka na pragu“, jer to je najbolji način da se sačuva život na selu 
i ruralnim prostorima što nam je i cilj.  Općine moraju opstati 
i treba im omogućiti što više financijskih sredstava upravo za 
pripremu projekata, izgradnju infrastrukture i stvaranje novih 
radnih mjesta. Onima koji se trude i marljivo rade, mi nastoji-
mo pomoći, a to ćemo rado činiti i u budućnosti. Brodski Stu-
pnik sasvim sigurno je jedna od tih općina.

danijel marušić. župan brodsko-posavske županije

davor vlaović, zamjenik župana 
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bez zajedništva i hOmOgenOsti nema ni napretka

vijeće općine Brodski Stupnik broji 13 vijećnika. 7 vijećnika 
je iz kolaicije HDZ-a i HSS-a, 1 vijećnik je iz redova SDP-

a, 1 iz HDSSB-a, 3 vijećnika su sa Nezavisne liste Tomislava 
Bašića i 1 sa Nezavisne liste Tomislava Jurčića. Koalicija od 7 
članova ima potrebnu većinu za donošenje svih odluka, no 
napominjem kako cjelokupno Općinsko vijeće odlično funkci-
onira te se sve važnije odluke uglavnom donose jednoglasno. 
I kod nas se primijeti utjecaj zajedništva u cilju dobrobiti same 
općine, što i je prioritet, tako da većih političkih previranja i 
nesuglasica nema. Zajednički interes nam je razvoj cijele opći-
ne i što bolji i kvalitetniji život mještana, na čemu smo do sada 
vrijedno radili, a to ćemo činiti i dalje.  Ideja je puno, vijećnici 
predlažu, no iz objektivnih razloga Vijeće ne može usvajati sve 
ideje. Stoga se nastojimo  dogovarati i odrediti prioritete što 
nam za sada odlično ide. Konstruktivan rad u ovakvim malim 
sredinama vrlo brzo dolazi do izražaja. To nam je temelj i po-
lazište za dalje, a naglašavam još jednom kako je dobrobit za-
jednice u kojoj živimo na prvom mjestu, a tek onda dolaze po-
litika i ostali interesi pojedinaca ili skupina. Izabrani smo, prije 
svega  da zastupamo naše mještane, a nakon toga stranku 
iz koje dolazimo. Općinsko vijeće sastaje se u prosjeku svaka 
2-3 mjeseca, a po potrebi i češće. Nikada nam se nije dogodilo 
da sjednica nije održana ili je prekinuta zbog nedostatka kvo-
ruma, odzaiv vijećnika je zadovoljavajući i mi smo generalno 
zadovoljni.

društvene, kulturne i spOrtske udruge kaO 
nOsitelji društvenOg živOta i budućeg razvOja

Društvene djelatnosti važan su segment i vrlo široko po-
dručje u djelokrugu rada općine što zahtjeva značana fi-

nancijska izdvajanja. Brigu o ovom području uspješno je pre-
uzeo krešimir prebeg, zamjenik načelnika koji naglašava: „ 
Moja misija i moj cilj koji sam si zacrtao u ovom mandatu  je 
pronaći izvore financira kroz natječaje i što dublje „zagrabiti“ 
u fondove EU’’. Evo jednog dobrog primjera. Škole su osno-
vale svoje projektne timove, a mi smo zajedno sa CTR-om i 

LAG-om Posavina organizirali edukacije naših učiteljica, te u 
suradnji sa školskim projektnim timovima radimo na kandi-
diranju projekata na raspisane natječaje. Obrazovanje naših 
učenika od izuzetne nam je važnosti. Stoga se trudimo pru-
žiti što kvalitetnije uvjete za izvođenje nastave. Upravo u tom 
cilju općina Brodski Stupnik je u samom središtu mjesta ku-
pila zemljište vrijednosti 30-tak tisuća kuna. Cilj nam je time 
prosiriti kapacitete skole, kako bi ucenici dobili vise prostora 
za izvodjenje nastave I drugih aktivnosti. Time smo proširili i 
prostor samog središta mjesta. Isto tako svake godine općina 
iz svog proračuna izdvaja financijska sredstva kojima učeni-
ke u predblagdansko vrijeme obraduje prigodnim paketićima 
za Sv.Nikolu. S istim ciljem radimo i na jačanju i educiranju 
kompletnog civilnog sektora, od sportskih klubova, udruga do 
raznih drugih društava, kako bi bili spremni za nadolazeće vri-
jeme tijekom kojega će se otvoriti brojni natječaji, te kako bi 
mogli samostalno ili uz našu pomoć aplicirati projekte na bilo 
koji raspisani natječaj. Dakle, cijelo vrijeme radimo na osna-
živanju civilnog sektora. Prošle godine uspjeli smo napraviti 
značajne pomake u izvođenju nastave tjelesne i zdravstvene 
kulture u PŠ Brodski Stupnik. Općina Brodski Stupnik ustupila 
je prostor dvorane društvenog doma u Brodskom Stupniku za 
izvođenje nastave  tjelesne i zdravstvene kulture bez nakna-
de. Do tada se predmet TZK izvodilo u učionicama, hodniku ili 
nastavak na stranici 6

nikola medved, predsjednik Općinskog vijeća brodski stupnik

sastav Općinskog vijeća: 
nada zubić hss, josip grgurević hss, ivan čuljak hss, goran 
jelinić hss, stipo perić hss, tomislav bašić (nezavisna lista), 
dražen klisurić (nezavisna lista), dario kozarić (nezavisna 
lista), nikola medved hdz, zoran dudrak hdz, hrvoje romić 
hdssb, tomislav jurčić (nezavisna lista), pero gavran sdp . 
predsjednik Općinskog vijeća: nikola medved 
potpredsjednik Općinskog vijeća: ivan čuljak 
načelnik Općine: petar lovinčić 
zamjenik načelnika: krešimir prebeg 

šesti saziv Općinskog vijeća Općine brodski stupnik za period 2013. -2017. 

krešimir prebeg, zamjenik načelnika
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zajedništvOm i kvalitetnOm suradnjOm dO fOndOva EU. 
lag pOsavina pOstiže Odlične rezultate
LAG Posavina kao partnerstvo predstavnika javnog, gospo-
darskog i civilnog sektora ruralnog područja 7 jedinica lokalne 
samouprave, t.j. općina Nova Kapela, Oriovac, Bebrina, Brod-
ski stupnik, Sibinj, Podcrkavlje i općine Čaglin, ima zadaću  

provedbe lokalne razvojne strategije tog područja. LAG Posa-
vina je, zaključno s 15.srpnja 2015. godine uspješno završio 
dvogodišnji projekt Ministarstva poljoprivrede iz IPARD pro-
grama, Mjera 202 „priprema i provedba lokalnih strategija 
ruralnog razvoja“ za koji je bio  akreditiran od Agencije za 
plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Nave-
deni projekt, za koji su u ovoj godini iskorištena sredstva u 
maksimalno mogućem iznosu od ukupno 450.000,00 kn je 
80% financiran sredstvima EU, dok je udio od 20 % financi-
ranja RH predfinanciran uz potporu svih jedinica lokalne sa-
mouprave koje su članice LAG-a. Trenutno LAG Posavina za-
pošljava 6 djelatnika, od kojih su 3 zaposlenika na projektu, 
a 3 djelatnika su zaposleni preko Mjere HZZ-a „Mladi za EU“. 
LAG Posavina je u razdoblju ove godine aktivno radio na infor-
miranju svojih dionika i animiranju stanovnika LAG područja 

kroz organiziranje raznih stručnih predavanja te edukacija 
na temu ruralnog razvoja. U toku godine LAG Posavina je sa 
svojim partnerima, suradnicima i volonterima održao stručna 
predavanja u općini brodski stupnik na teme predstavljanja 
LEADER programa, Programa ruralnog razvoja RH za razdo-
blje 2014-2020 te stručne radionice za mlade i organizacije 
civilnog društva sa područja općine. Nekoliko polaznika sa 
područja Općine je sudjelovalo u edukacijama „Project cycle 
menagement-PCM“ te „Poslovno planiranje“, gdje su dobili 
potrebna znanja za pripremu i provedbu projekata iz EU fon-
dova, što će koristiti razvoju svih dionika Općine. LAG Posavi-
na je sa svojim članovima, među kojima je nekolicina i iz op-
ćine Brodski Stupnik , sudjelovao na raznim manifestacijama 
i sajmovima diljem Hrvatske te je na taj način predstavljeno i 
promovirano područje LAG-a i općine Brodski Stupnik.Općina 
Brodski Stupnik je u pripremi izrade Strategije razvoja Općine 
Brodski Stupnik za razdoblje 2015-2020. godine, za što ima 
pomoć LAG-a koji je uključen kao dio radnog i konzultantskog 
tima te i ovim  putem  LAG Posavina poziva sve zainteresirane 
koji svojim projektnim idejama i prijedlozima mogu pomoći 
razvoju općine Brodski Stupnik, a time i   LAG područja, da 
se priključe radu i aktivnostima koje općina Brodski Stupnik i  
LAG Posavina provode. Također, pozivamo predstavnike gos-
podarskog (obrtnici, poduzetnici,nositelji OPG-a...) i civilnog 
sektora (predstavnici udruga, mladi...) te sve stanovnike Op-
ćine Brodski Stupnik da nas slobodno posjete ili kontaktiraju 
kako bismo im mogli prenijeti informacije o brojnim moguć-
nostima iz Programa ruralnog razvoja RH te ostalih nacional-
nih i EU fondova u razdoblju koje slijedi, a što može doprinijeti 
njihovom te razvoju Općine Brodski Stupnik i kvaliteti življenja 
njenih mještana.

otvorenom prostoru što je bilo vrlo nepraktično. Suradnja s 
područnim školama u Brodskom Stupniku i Starom Slatiniku, i 
njihovim voditeljicama Emicom Pišonić i Marijanom Krijan kao 
i matičnim školama u Oriovcu i Sibinju te njihovim ravnatelji-
cama Darijom Jozić Ratković i Mirelom Mršić Pavičić je odlična 
i vjerujem kako će se uspješna suradnja nastaviti i budućnosti.

Na području općine veliki je broj kvalitetnih udruga i mani-
festacija?
Naše udruge kvalitetno rade, no problemi se nameću u ra-
znim propisima i izmjenama Zakona. Sve je to ponekad teško 
provedivo. No, unatoč problemima koji dolaze s više razine 
upravljanja poput državnih institucija, mi ipak dobro funkcio-
niramo, zahvaljujući zajedništvu što je vidljivo i u organizaciji 
manifestacija poput „stupničke berbe grožđa“ i ‘’staroslati-
ničko ljeto’’ . Unatoč otežavajućim okolnostima ipak uspjeva-
mo održati jednu određenu razinu kvalitete. Zbog trenutne 

gospodarske situacije sponzora je sve manje, no tu je Općina 
koja pomaže. Uz KUD „Zrinski“ , udrugu „Zlatovezilje“ , Pjevač-
ku skupnu Veseli Slatiničani, Zavičajno društvo Stari Slatinik i 
ostale udruge, kao i kroz brojna gostovanja uspješno promo-
viramo našu tradiciju i kulturu na koju smo izuzetno ponosni. 
Ove godine izuzetno smo ponosni i na 90. godišnjicu posto-
janja NK „Slavonac“ koji je organizirao bogati program te je 
na taj način promovirao ne samo klub, nego i cijelu općinu 
Brodski Stupnik.

Suradnja sa LAG-om Posavina?
Suradnja je odlična. LAG je taj koji će biti nositelj provedbe 
programa ruralnog razvoja, na čemu svi godinama radimo i 
na tom području se vrlo ozbiljno pripremamo, izgradili smo 
zdrave temelje kako bi bili što spremniji i konkurentniji pri 
apliciranju na razne natječaje.

nastavak sa stranice 5

kontakt podaci:
ured lag-a posavina, stjepana radića 117, brodski stupnik 
(zgrada Općine) 
kontakt tel. 035/221-535
www.lag-posavina.hr 
e-mail: lag.posavina@gmail.com

goran jelinić, voditelj lag-a posavina
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Općina brOdski stupnik i Oš ’’dr.stjepan 
ilijašević’’ OriOvac OdličnO surađuju

suradnja Oš“ivan mažuranić“ sibinj i Općine 
brOdski stupnik

Oš ‘’Dr.Stjepan Ilijašević’’ Oriovac ima oko 405 učenika, a 57 
polazi razrednu nastavu u PŠ Brod.Stupnik. Odlična su-

radnja Općine Brod.Stupnik i OŠ ‘’Dr.Stjepan Ilijašević’’Oriovac(i  
ravnateljice Darije Jozić Ratković), nastavila se i ove školske 
godine. Posebno se to ove godine pokazalo u samoj realizaci-
je nastave odnosno uvjetima izvođenja nastave. Naime, kako 
PŠ Brodski Stupnik nema dvoranu niti bilo koji drugi prostor 
za izvođenje nastave TZK, Općina Brod. Stupnik ustupila je be-
splatno na korištenje prostorije Društvenog doma (koji je u 
neposrednoj blizini škole ) za potrebe nastave TZK (postavljen 
je tepih na kojem se izvode vježbe, a tijekom godine nabav-
ljena je i oprema: kozlić,sanduci,strunjače i sl.).  Potrebno je 
istaknuti kako se tijekom zimskih mjeseci nastava TZK odvija-
la u zagrijanim i prozračnim prostorijama Društvenog doma 
umjesto u neprikladnim uvjetima u učionicama što je itekako 
pridonijelo unapređenju i kvaliteti nastave. Materijalni uvjeti 
u školi poboljšani su kroz podršku Općine u sljedećem: finan-
ciranje izvođenja radova u školi (brušenje i lakiranje parketa 
u dvije učionice), dovoz novog namještaja (stolice i klupe za 
jednu učionicu), financiranje postavljanja video nadzora na 
školi, uklanjanje dotrajalih metalnih konstrukcija na školskom 
igralištu, uređenje okoliša škole (rušenje starih stabala), dona-
cija rashodovanog kopirnog stroja, itd.  Odlična suradnja Op-
ćine i škole vidljiva je i kroz razne ostale aktivnosti kao što su: 
prigodni darovi učenicima povodom Svetog Nikole, plaćanje 

školske kuhinje učenicima slabijeg imovnog stanja, suradnja 
na projektima, organizacija nastave (obilježavanje Hrvatskog 
olimpijskog dana u Lovčiću), financiranje pomoćnika u nastavi 
s učenicima s teškoćama,itd. Treba istaknuti veliki angažman 
zamjenika načelnika Općine Brod.Stupnik, Krešimira Prebega, 
u poboljšanju materijalnih uvjeta i napretka škole te stalnu 
suradnju s Projektnim timom škole u praćenju natječaja i pi-
sanju projekata. Uspješnoj suradnji nadaju se i ove školske 
godine budući da je zajednički cilj stvoriti povoljnije uvjete ži-
vota učenicima, njihovim roditeljima i svim ostalima u našoj 
lokalnoj sredini. 

Općina Brodski Stupnik i OŠ „Ivan Mažuranić“ Sibinj -  PŠ 
Stari Slatinik nastavljaju dugogodišnju uspješnu suradnju 

u svrhu ostvarivanja zajedničkih ciljeva. Škola u Starom Slatin-
ku ove godine inicirala je velik broj projekata koje je podržala 
Općina. Primjerice, projekt  „Oj, oraje, oraje, ti si drvo najbo-
lje“  potpomogla je s 3.000,00 kn. Dobiveni iznos pomogao je 
u ostvarenju projektom planiranih aktivnosti koje su, među 
ostalim, uključivale sadnju mladih sadnica oraha, izradu i tisak 
brošure o orasima te proizvodnju ljekovitih proizvoda. Kao 
najznačjniji ishod toga projekta valja istaknuti niz praktičnih 
radionica  u kojima su sudjelovali roditelji i djeca iz Starog Sla-
tinika. Na taj su način obitelji  kvalitetno provodile slobodno 
vrijeme. Pored podrške pozitivnom roditeljstvu, projektom je 
ostvaren  doprinos i u razvoju humanitarnog rada i socijalne 
osjetljivosti. Naime, prodajom kolača u preduskrsno vrijeme, 
prikupljeno je 3.810,00 kn koje su darovane obitelji s područja 
Općine Brodski Stupnik  kao pomoć u liječenju njihovog dje-
teta. Na ovaj način škola se zahvaljuje svim žiteljima Starog 
Slatinika koji su pokazali dobru volju i veliko srce. 
Važno je napomenuti da  OŠ „Ivan Mažuranić“ Sibinj -  PŠ Sta-
ri Slatinik ovakve aktivnosti planira nastaviti i u budućnosti. 
Sve zainteresirane za sudjelovanje u radionicama pozivamo 
da se jave u školu u Starom Slatiniku, a više o provedenom 

projektu pročitajte na stranicama: https://sites.google.com/
site/starislatinikskola/ ili skenirajte priloženi bar-kod. Osim 
financijske podrške za projekt, Općina Brodski Stupnik tradi-
cionalno je razveselila je djecu povodom blagdana Sv. Nikole. 
Valja istaknuti da djelatnici Općine redovito održavaju zelenu 
površinu oko škole. Trenutno su u tijeku dogovori između Op-
ćine i Škole o načinima i mogućnostima renoviranja škoskog 
prostora.  Izražavajući zahvalnost za dosadašnju uspješnu su-
radnju, veselimo se daljnjim zajedničkim aktivnostima, a sve u 
svrhu poboljšanja kvalitet života žitelja našeg Starog Slatinka.

emica pišonić, voditeljica pš brod.stupnik i darija jozić ratković, ravnateljica
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vlč. antO ivić nOvi župnik župe sv. ilije 
prOrOka u brOdskOm stupniku
Vlč. Anto Ivić, nakon razriješen službe prefekta u Požeškom Ko-
legiju i v.d. predstojnika Katehetskog ureda u Požegi nedavno 
je imenovan upraviteljem Župe sv. Ilije Proroka u Brodskom 
Stupniku. Vlč. Iviću je ovo peta služba u svećeničkom zvanju, a 
o prvom dojmu dodaje: „Kada mijenjate župu idete u nešto ne-
poznato i novo, odlazite puni pitanja, istraživanja, prelistavanja 
povijesnica kako biste se informirali o mjestu u koje dolazite. 
Došao sam prepun znatiželje i novih ideja. Župa je ovo sa otpril-
ke 1300 vjernika. Nastojat ću biti otvoren prema svim dobnim 
skupinama, dakle i mladima i starima i nemoćnima.Nastojat ću 
biti jednako dostupan svima, svakome dati određenu duhovnu 
ponudu tj. sadržaj. Budući da sviram gitaru nastojat ću djecu 
i mlade zainteresirati, između ostaloga, za ovaj krasan instru-
ment.“ 
Vlč. Ivića vrlo ćesto se kao veliko ljubitelja biciklizma može vidjeti 
na biciklu, čime zapravo daje izvrsnu poruku vjernicima kako je 

uz duhovnu dimenziju, u životu potrebno razmišljati i o zdravlju, 
a sport je izvrsna aktivnost u njegovu očuvanju.  

vrlO aktivna vatrOgasna zajednica 
Općine brOdski stupnik. pOdmladak na 
natjecanjima pOstiže Odlične rezultate!

vatrogasna zajednica općine Brodski Stupnik osnovana je 
2001. godine. Predsjednik je Anto Gubić, njegov zamjenik  

Mijo Jurišić, zapovjednik je Damir Gubić, zamjenik Duško Sa-
lamurović i tajnik Dubravko Jurišić. VZO Brodski Stupnik čine 
članice DVD Brodski Stupnik sa izdvojenim podružnicama u 
Krajačićima i Lovčiću, a sveukupno danas broje 98 članova. 
DVD Brodski Stupnik osnovan je 1928. godine i broji 71 člana 
uz uže vodstvo  Antu Gubića, Tomislava Gubića, Duška Sala-
murovića, Dražena Savića i Dubravka Jurišića. Podružnica u 
Krajačićima broji 12 članova, a predstavljaju ih  Martin Hor-
vatović i Željko Krajačić. U DVD-u Lovčić aktivno je 15 članova, 
a uže vodstvo čine Stjepan Aladrović, Danijel Aladrović, An-
tun Alaberović, Ivan Siroglavić i Pavo Siroglavić.Vatrogasnu 
djelatnost na području općine Brodski Stupnik (a po potrebi 
i šire) obavlja postrojba DVD-a Brodski Stupnik, kao stožerno 
društvo, a istu čine 30 vatrogasaca koji ispunjavaju sve uvjete 
propisane Zakonom o vatrogastvu. Pored vatrogasne djelat-
nosti, posebnu pažnju usmjeravanju i u radu s djecom i mla-
deži, što je rezultiralo uspješnim rezultatima postignutim na 
natjecanjima na razini zajednica  u Ligi pod nazivom BOBSS, a 
istu čine VZO Bebrina, Oriovac, Brodski Stupnik i Sibinj. Pred-
sjednik zajednice Anto Gubić napominje:“Želimo napomenuti 
kako su i ove godine djeca iz Krajačića u ukupnom poretku 
(od 20 ekipa)  osvojila prvo mjesto, a djeca iz Brodskog Stu-
pnika drugo mjesto te im ovom prigodom čestitamo na po-
stignutim rezultatima. Postrojba DVD-a Brodski Stupnik na 
svaku dojavu o požaru izlazi u propisanom vremenu, s ob-
zirom da je vatrogastvo u nadležnosti lokalne samouprave i 

osnovni dio sredstava za rad dolazi s te razine. Iako su sred-
stva nedostatna za potreba kojima bi ispunili uvjete proisane 
zakonom, problem leži i z nedostatku opreme, kako skupne 
tako i osobne.No, ipak zahvaljujući izuzetno dobroj suradnji s 
načelnikom Petrom Lovinčićem i Općinskim vijećem i razumi-
jevanju potreba, kupljeno je Navalno vozilo (TAM 190), a ono 
što slijedi u budućnosti je nabavka vatrogasne opreme, pro-
širenje prostora spremišta i garaža za vozila za što će, kako 
se se nadaju, uz pomoć općine i fondova EU iznaći potrebna 
financijska sredstva.

vlč anto ivić
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crveni križ Općine brOdski stupnik pOziva 
sve vOlOntere i ljude velikOg srca da im se pridruže

Općinska organizacija Crvenog križa u Brodskom Stupniku 
u proteklih je godinu dana zadovoljna postignutim rezul-

tatima, uzimajući u obzir broj aktivnih članova koji su svojom 
predanošću pokazali izuzetnu humanost i senzibilitet.  Svaka-
ko treba izdvojiti članove koji svojim primjerom daji pozitivan 
primjer: mato miačić, ana mrgan strinavić, danijela ferić, 
zorica gavran, mirjana mrgan. 

Prva tri mjeseca u 2015. godini OOCK organizirala je priku-
pljanje materijalne pomoći u odjeći i obući te hranu za 18 so-
cijalno ugroženih obitelji. Aktivno se pomaže mnogočlanim 
obiteljima, staračkim domaćinstvima i osobama sa socijal-

nim statusom. božica šafar rosandić, predsjednica OOck 
brodski stupnik dodaje:  „Moramo naglasiti i zahvaliti GCK 
–Slavonski Brod, posebno Peri Grgiću i ostalim djelatnicima 
na svestranoj pomoći u svakoj akciji koju provodi OOCK Brod-
ski Stupnik. Veliko hvala i velikom humanisti i čovjeku velikog 
srca Igoru Lopariću koji je putem svoje humanitarne organiza-
cije iz Pule na  etapi 10.000 km za potrebite u svim županijama 
u Hrvatskoj, posjetio  i obradovao svojom donacijom potrebi-
te u našoj općini. Uz podjelu prikupljene pomoći, tusu i ostale 
aktivnosti prema usvojenom planu i programu. Za sada pri-
kupljamo tri puta godišnje materijalnu pomoć u odjeći i hrani 
te drugim potrepštinama, a  ovim putem pozivam da nam se 
pridruže i privatni poduzetnici naše općine, jer su na žalost 
vrlo rijetko prisutni u našim akcijama. Apeliramo i na naše 
mještane-otvorimo svoja srca i pružimo ruku potrebitima, jer 
to su danas oni, a sutra to možemo biti mi.“
OOCK Brodski Stupnik provodi i jesensku akciju, sve prema 
planu i programu rada, a predsjednica Šafar Rosandić nagla-
šava kako je uvjerena da će do kraja 2015.godine sa svojim 
vrijednim članovima uspješno provesti sve planom i pro-
gramom utvrđene aktivnosti. Iako su trenutno smješteni u 
prostoru stare općine, koji ne zadovoljava potrebe, u OOCK 
uvjereni su kako će zahvaljujući do sada uspješnoj suradnji 
s općinom, pronaći primjereniji prostor.Svatko kome je hu-
manosti i ljubav prema potrebitima na prvom mjestu i žele 
volontirati i pomagati, dobro su došli u Crvenik križ Općine 
Brodski Stupnik!

božica šafar rosandić, predsjednica crvenog križa Općine brodski stupnik
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udruga „ekO-etnO selO lOvčič“

udruga „zlatOvezilje“ brOdski stupnik

samo pet kilometara udaljeno od Brodskog Stupnika selo 
Lovčić prava je mala oaza nedirnute prirode i mira.Sami 

malobrojni mještani, ali i oni koji su otišli iz sela, i dalje se vra-
ćaju u svoj kraj, shvatili su bogatstvo prirodnih resursa i osno-
vali Udrugu “eko-etno selo lovčić” te počeli s uređenjem sela 
u cilju privlačenja turista. Dopredsjednik Udruge mato mia-
čić.dodao je: “Udruga Eko-etno selo Lovčić dugi niz godina 
dobrovoljnim radom stvara osnovne preduvjete u izgradnji 
infrastrukture za seoski turizam.S obzirom na volju i trud ovih 
ljudi uvjeren sam da će Lovčić vrlo brzo postati mjesto gdje će 
turisti moći i odsjedati.“ Nadaleko poznata je i crkvica sv. Mar-
tina, iz romaničkog i ranogotičkog razdoblja, jedan od najsta-
rijih sakralnih objekata u Slavoniji, sagrađena 1167. i obnov-
ljena 1756. godine, do koje se dolazi “stopama sv. Martina”. 
Upravo ispred crkve postavljena je Stopa Svetog Martina, rad 
akademskog kipara Michela Audiarda, kao simbolična pove-
znica svih mjesta s tradicijom sv.Martina i simbol Kulturnog 
itinerara Vijeća Europe pod nazivom: “Sveti Martin, Europlja-
nin, simbol dijeljenja s drugima, zajednička vrijednost”. Sto-
pu su postavili: Europska mreža kulturnih centara Sv.Martin 
i Kulturni centar Sv.Martin Hrvatska u suradnji s Brodsko-po-
savskom županijom, Općinom Brodski Stupnik, Župom Bučje, 
TZ grada Slavonskog Broda, Udrugom “Eko-etno selo Lovčić” i 
Institutom za etnologiju i folkloristiku iz Zagreba. Osnovni cilj 
udrugje je sačuvati duh minulih vremena, urediti stare tradi-
cijske kuće u izvornom obliku, a OPG-ove uključiti u turističku 

i gospodarsku ponudu za razvoj ruralnog turizma. Značajno 
je spomenuti kako se na biciklističkoj i turističkoj ruti nalaze i 
četiri kapelice. Napravljene su šetnice oko sela i spojene s cr-
kvicom sv. Martina, a županijska Turistička zajednica postavila 
je dvadesetak klupa za odmor. Uređuje se i izvorište Popovac 
s dvije sjenice i klupama, kao i biciklističke staze. Općina Brod-
ski Stupnik uskoro će ustupiti i prostor stare škole članovima 
Udruge kako bi se oformio Etno muzej.

Udruga”Zlatovezilje” iz Brodskog Supnika u kontinuite-
tu radi od 2006.g i to sa vrlo važnimciljem, a to je da se 

tehnika rada zlatovez-ručnO preko kartona, sačuva od za-
borava i prenese na buduće generacije. Udruga djeluje i pu-
tem radionica ovisno o tome gdje postoji iskazani interes-na 
području općine, ali i šire. Svoje radove vrijedne stupničke 
zlatovezilje imale su priliku prezentirati diljem Hrvatske, čime 
su zapravo predstavljale samu općinu Brodski Stupnik, s čijim 
vodstvom naglašavaju, imaju izuzetno dobru suradnju. Odlič-
na suradnja posebno se ističe i s LAG-om Posavna u čijem su 
angažmanu zlatovezilje svoje uratke uspješno prezentirale na 

sajmovima poput Sajma agroturizma u Skradinu, Summer fe-
stival u Biogradu, Poljoprivredni sajam u Novoj Gradiški i Slav.
Brodu, Sajam u Baranji itd.
Prama riječima predsjednice đurđice jurić, Udruga je privu-
kla pažnju šire javnosti i to svojim stečenim iskustvom, ali i 
kvalitetnim radom stavljajući naglasak na Zlatovez - rukom 
rađen, što je danas rijetkost. Zapažene su od strane kultur-
nih ustanova, uz pomoć kojih apliciraju na razne natječaje, 
organiziraju radionice i realiziraju razne projekte. Posebno 
žele istaknuti uspješno ostvarenu suradnju s Ministarstvom 
kulture-Konzervatorijski odjel u Slav.Brodu, Muzejom Brod-
skog posavlja, Brodsko-posavskom županijom, Županijskom 
turističkom zajednicom, Obrtničkom komorom. U suradnji 
s klasterom “Slavonska košarica” sudjelovali su na sljedećim 
sajmovima: Mediteranski sajam u Dubrovniku, Poljoprivredni 
sajam u Bjelovaru,Katarinski sajam u Slav.Brodu i još mnogi 
drugi. Vrlo rado su se odazvale i na poziv LAG-a Podravina 
u čijem aranžmanu su sudjelovali na  Podravskom festivalu 
zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske koji se 
održao u  Đurđevcu. Tom prigodom privukli su veliku pažnju 
javnosti i lokalnog stanovništva, a bili su i izuzetno dobro  me-
dijski popraćeni u prezentaciji samog rada i umijeća izrade 
Zlatoveza.  Zahvaljujući velikom iskustvu te zadanim ciljevima, 
Zlatovezilje očekuju značajne rezultate i tijekom iduće godine, 
a ovim putem pozivaju sve zainteresirane za umijeće izrade 
Zlatoveza ručno, da im se pridruže i oplemene njihov rad. 

đurđica jurić, predsjednica udruge „zlatovezilje“ brodski stupnik

mato miačić, dopredsjednik udruge „eko-etno selo lovčić“
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udruga „zavičajnO društvO“ nOsitelj kulturnih 
i društvenih aktivnOsti u starOm slatiniku 

pučka pjevačka skupina 
„veseli slatinčani“

kud „zrinski“ 
brOdski stupnik

Udruga „Zavičajno društvo Stari Slatinik“ u devetoj godini 
svog postojanja aktivno potiče i razvija kulturni i društve-

ni život u Općini, a posebno u naselju Stari Slatinik. Krajem 
siječnja na državnoj razini organizirana je manifestacija nOć 
muzeja 2015. u koju se i ove godine, peti puta za redom, 
uključile udruge sa svojom Zavičajnom zbirkom. Tom prigo-
dom organiziran je zanimljiv program na temu „hrvatski ino-
vatori“, što je bio osnovni motiv ove manifestacije. Posebno 
zanimljivim ističu predavanje profesora ivana lutza o hrvat-
skim inovatorima, uz prigodnu izložbu koju je pripremila prof. 
blanka borić. U drugom dijelu predsjednik udruge, tomislav 
lovinčić pripremio je predavanje o astronomiji za početnike 
te sve prisutne uputio kako napraviti planetarij u vlastitom 
domu. U prvom tjednu svibnja županijski Upravni odjel za 
razvoj i EU integracije organizirao je manifestaciju eurOpski 
tjedan, a Udruga „zavičajno društvo stari slatinik“ uključi-
la se putem raspisanog natječaja. U okviru ove manifestacije 
u Društvenom domu je održana „večer europske unije“  na 
kojoj su posjetitelji informirani o povijesti ove asocijacije te 
svim aspektima i prednostima članstva u njoj. Jedan od cilje-
va Udruge bio je informiranje najmlađih o Europskoj uniji te 
je u tom smislu u Područnoj osnovnoj školi Stari Slatinik po-

stavljen odgovarajući pano. U srpnju je Udruga organizirala 
radni izlet u cilju uređenja prostora oko križeva na Kučištu i 
u Gajiću, koji su značajni za povijest ovoga naselja. Druženje 
je proteklo u dobrom raspoloženju uz spajanje korisnog s za-
bavnim. Osim manifestacija i radnih akcija Udruga je aktivno 
uključena u rad LAG-a Posavina.Članovi Udruge pohađaju niz 
radionica i predavanja u organizaciji LAG-a te usko surađuju u 
pisanju i apliciranju raznih zajedničkih projekata. Udruga „Za-
vičajno društvo Stari Slatinik“ i dalje održava i nastavlja razvi-
jati jedan od svojih najznačajnih projekata, a to je zavičajna 
zbirka stari slatinik.

pučka pjevačka skupina „veseli slatinčani“ Stari Slatinik je 
u protekloj godini zabilježila nekoliko zapaženih nastupa 

i to: Županija igra i pjeva – Siče, Crkveno pjevanje – Srednji 
lipovac, Ispod vrbe zapjevaj mi lane Donja Vrba, Urodila šuma 
žirovica – smotra šetanih kola Bebrina, Kukuruzijada – Gornji 
Andrijevci, Slavonija u srcu i duši – Stupnički Kuti, Pekmezijada 
– Podvinje, Stupnička berba grožđa – Brodski Stupnik, Pučko 
pjevanje Drežnik. 
Osim toga uspješno su organizirali već tradicionalno Staro 
slatiničko ljeto te ugostili  KUD „Bebrina“iz Bebrina, KUD Ivan 
Goran Kovačić iz Beravaca, KUD Zrinski iz Brodskog Stupnika, 
Pjevačku skupinu „Golubice“ iz Barine te KUD Radinje iz Siča U 
cilju očuvanja tradicije i kulture nastavljaju raditi i dalje.

Od 1956. g u Brodskom Stupniku djelovalo je društvo “Au-
gust Cesarec” kao ogranak društva iz Slavonskog Broda. 

Poznato  je kako je ime “August Cesarec” promijenjeno u “Se-
ljačka sloga” a pod ovim imenom društvo je radilo do 1971.g. 
Slijedom političkih dogadaja 1971. g. nestaje “Seljačka sloga”, 
a nastaje KUD “Zrinski”. Godine 1979. KUD “Zrinski” je pokre-
nuo manifestaciju  “stupnička berba grožđa”  koja se ove 
godine održava 30. puta. Redovno održavanje spomenute 
manifestacije prekinuto je 90-tih godina zbog ratnih zbivanja. 
Danas je to kulturno-gospodarska manifestacija u kojoj su 
uspješno povezani dobro poznat vinogradarski kraj, folklor, 
tradicija i običaji stupničkog kraja.Sedamdesetih godina proš-
log stoljeća KUD “Zrinski” je pokrenuo i školu tambure koja 
se održava i danas.  KUD “Zrinski” i danas radi s ciljem njego-
vanja i očuvanja izvornih običaja i tradicije. Društvo broji oko 
70 aktivnih članova raspoređenih u tri sekcije: mlada folklor-
na sekcija, odrasla folklorna sekcija i dječji tamburaški orke-
star. Redoviti su član “hrvatskog sabora kulture”  i asocija-
cije “družina” – čuvara tradicije hrvatskih obiteljskih zadruga 
koji uvelike pomažu u radu. Članstvom u “Družini” direktno su 
povezani s Međunarodnom unijom folklora (IGF). Posljednjih  
godina KUD “Zrinski” svoj rad usmjerava i prema međuna-
rodnim folklornim scenama i suradnji s društvima u sastavu 
IGF-a. KUD “Zrinski” je nositelj organizacija kulturnih zbivanja 
u Brodskom Stupniku, a tijekom godine redovno održavaju: 
Koncert za Mladi Uskrs, “Stupničku berbu grožđa” i “Božićni 
koncert”. Predsjednik KUD-a “Zrinski”je Domagoj Rosandić.
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udruga „spretne ruke“ stari slatinik

udruga kOrisnika bežičnih mreža bsWireless

lOvačka i kinOlOška udruga

šahOvski klub “ zrinski”stari slatinik

„Spretne ruke“ su udruga ljubitelja tradicije ručnog rada koji 
žele sačuvati znanje i vještine svojih baka i prenijeti ih na 

mlađe naraštaje. Svaki drugi utorak okupljaju se u Društve-
nom domu u Starom Slatiniku na radionicama zlatoveza i dru-
gih ručnih radova. Kako naglašavaju, trude se što više odlaziti 
na izložbe kako bi promovirali kraj i baštinu. daliborka paun, 
predsjednica udruge ovim putem poziva i ostale mještane koji 
vole tradiciju da se pridruže, obogate svoj život i kvalitetno 
upotpune svoje slobodno vrijeme.

Udruga BSW trenutno broji oko 70 korisnika bežične ra-
čunalne mreže koju su sagradili na području Brodskog 

Stupnika. Mreža se uz ostale, manje aktivnosti, koristi za pri-
stup neograničenom internetu čija je trenutna brzina nešto 
manja od 2MBps. Trenutno  je glavna aktivnost nadogradnja 
i povećanje kvalitete mreže kao i povećanje brzine pristupa 

internetu. Mreža ima 4 pristupne točke i trenutno se ne pla-
nira širiti dalje, osim ako se pojave zainteresirani za korište-
nje, ali i za rad na infrastrukturi, jer je održavanje trenutne 
na granici mogućnosti udruge Za sve informacije možete se 
obratiti na broj 095/921-72-59 (Dražen Klisurić) a o nama, na-
činima spajanja i kontaktu informirajte se putem web stranice  
www.bswireless.hr

U Kinološkoj udruzi „Posavac“ aktivno je oko 25 članova, a 
u Starom Slatiniku vrlo aktivna je i Lovačka udruga „Ve-

par“. U udrugama posjeduju vrhunski gater za obuku pasa, 
uzgojni gater, fazaneriju i lovačku kuću te rov za pse jamare. 
Vrlo dobra suradnja s načelnikom Lovinčićem i Općinskim vi-
jećem rezultirala je projektom izgradnje Lovačke kuće.

Na području općine već duži niz godina djeluje šahovski 
klub „Zrinski”. Sjedište kluba je u Starom Slatiniku.Klub 

„ZRINSKI”  osnovan je  je 1999. god., a član je Brodsko-Posav-
skog šahovskog i Hrvatskog šahovskog saveza. Klub je osno-
van sa ciljem razvoja i popularizacije šaha i šahovske igre za 
sve ljubitelje ove drevne igre sa područja matične općine a i 
šire.
Otvoren je otvoren za sve uzraste, kako za mlade tako i za sta-

rije članove. Šah mogu igrati i invalidi koji se ne mogu natje-
cati u ostalim sportovima, a ipak posejduju natjecateljski duh. 
Trenutno broji 10 članova , najviše s područja općine Brodski 
Stupnik, zatim općine Sibinj, Oriovac te iz Slav. Broda. U na-
tjecateljskoj sezoni za 2015. god. klub se natječe u 3. šahov-
skoj ligi skupina Istok.Prema riječima predsjednika miroslava 
čuljka, klub se uspio plasirati ove godine u viši rang i trenu-
tačno zauzima pretposljednje mjesto ispred Š.K. Orahovice 
koja je na začelju tablice.Klub je u svojih 16 godina postojanja 
imao uspone i padove što je ovisilo o strukturi i igračkom ka-
dru, ali i o financijama. Danas su sve male udruge optereće-
ne novim propisima  i  pravilima, stoga se sve više vremena, 
novca i energije mora trošiti na te postupke,a članovi  imaju 
manje vremena  za ono zbog čega su osnovani , ato  je razvoj 
šaha i popularizacija šahovske igre te odgoj i rad sa mladim 
uzrastima. Cilj kluba u ovim uvjetima je održati i očuvati klub. 
Koristimo  ovaj prostor i prigodu da pozovemo sve ljubite-
lje šahovske igre, naročito mlade, školski uzrast da navrate 
u prostorije šahovskog kluba u domu „Dr. Ante Starčevića” u 
Starom Slatiniku i upoznaju i zavole ovu drevnu misaonu igru.
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90. gOdina nk „slavOnac“ brOdski stupnik

Nogometni klub NK Slavonac (Brodski  Stupnik) je u prote-
kloj sezoni (2014./15.) zauzeo  11.mjesto na tablici 2.žu-

panijske nogometne lige - centar. Taj plasman nije zadovoljio 
Upravu kluba na čelu sa predsjednikom ivanom perkovićem, 
stoga se u novu sezonu krenulo puno ozbiljnije sa bitnim pro-
mjenama u klubu, kako u igračkom kadru tako i u Upravi klu-
ba. Novi trener momčadi NK Slavonac je đuka kovačević, koji 
je prethodno trenirao istoimeni Slavonac iz Slavonskog Koba-
ša. Sa novim trenerom u klub je pristiglo i nekoliko pojačanja 
koji od ove sezone brane boje NK Slavonca, 
a to su: Miroslav Zovko (iskusni stoper sa 
iskustvom igranja u njemačkim i belgijskim 
drugoligaškim klubovima, Žepču, Marsoni-
ji, MV Croatia te omladinskim kategorijama 
GNK Dinamo), Domagoj Čuljak (Svačić Stari 
Slatinik), Tomislav Čuljak (Omladinac Cigle-
nik) Marijan Štimac (Graničar Kuti), Robert 
Kozarić (Oriolik), Filip Ćulap (NK Budainka-
Kolonija), Ivica Vidmar (NK Mladost Malino), 
Anto Ćosić (Krečar Lipovac) te Antonio Arba-
nas (Podvinje). Ove sezone klub su napustila 
četiri igrača, Prskalo, Čavka i Lončarić koji 
su prešli u redove susjednog Svačića (Stari 
Slatinik) te Jurić koji je prešao u redove NK 
“Mladost” (Banovci).  Još  vrijedi  istaknuti 
da je ove godine proslavljena 90. rođen-
dan kluba NK Slavonac. Proslava se održa-
vala 8. i 9. Kolovoza. Dvodnevni program 
bio je izuzetno sadržajan i zanimljiv za sve 
posjetitelje. Gosti su mogli uživati u kvalitetnom nogometu, 
bogatoj gastronomskoj ponudi te tamburaškim sastavima 
(Strossmayer iz Đakova i Grozd iz Slavonskog Broda). Prvi dan 
proslave 90.rođendana NK Slavonac Brodski Stupnik je i više 
nego uspješno odrađen. Kroz sportski kompleks “Javorik” pr-
vog dana proslave rođendana prošlo je oko tisuću ljudi što je 
svakako premašilo sva očekivanja. Na početku ceremonije ot-
krivena je spomen ploča za sve članove NK Slavonac poginule 

u Domovinskom ratu. Otkrivanju spomen ploče sudjelovale 
su brojne vojne postrojbe iz naše županije koje su sudjelovale 
u Domovinskom ratu, a osim njih u otkrivanju ploče sudjelo-
vali su i zamjenik župana Davor Vlaović, načelnik Petar Lovin-
čić te župnik župe Sv.Ilija Prorok, Pejo Oršolić koji je i posvetio 
spomen ploču. 
Nakon otkrivanja ploče odigrane su i utakmice između mom-
čadi NK Batrina - NK Svačić(Stari Slatinik) 2-0, te NK Sloga 
(Nova Gradiška) - NK Slavonac (Nova Kapela) 2-1. Između uta-

kmica predstavljeni su i veterani NK Slavonca 
(Stariji od 65 godina) koji su se odazvali na 
poziv kluba. Bio je to vrlo emotivan trenutak 
za njih posebno zato jer se neki od njih nisu 
sretali dugo godina. Najstariji među njima 
bio je Josip Lozinjak (1938.godište). Na kraju 
ovog dana posjetitelji turnira mogli su uživati 
u nastupu KUD-ova te Tamburaškog sastava 
Strossmayer koji je nastupao sve do ranoju-
tarnjih sati. Drugi, ujedno i završni dan prosla-
ve 90.rođendana kluba NK  Slavonac Brodski 
Stupnik  prošao je u najmanju ruku jednako 
uspješno kao i prvi. Ponovno se okupio velik 
broj ljudi koji je od jutarnjih sati pratio natje-
canje vatrogasne mladeži. Nakon toga uslije-
dila je Sveta misa za sve poginule i preminule 
članove Slavonca. U poslijepodnevnim satima 
uslijedilo je izlaganje vozila Oldtimer cluba Sla-
vonski Brod. Poslije izlaganja započeo je i onaj 
sportski dio. U susretu za 3. mjesto momčad 

Slavonca iz Nove Kapele svladala je momčad Svačića rezul-
tatom 3-1. Nakon toga uslijedila je finalna utakmica koju je 
opravdala očekivanja. Više stotina ljudi svjedočilo je jako do-
broj utakmici Sloge iz Nove Gradiške te NK Batrine. Utakmica 
je završila rezultatom 2-1 u korist Sloge iz N.Gradiške. Vrijedi 
napomenuti kako je finalnu utakmicu sudio sudac 1.HNL An-
drej Burilo koji je do sada i nekoliko puta sudio najveći derbi u 
državi između DInama i Hajduka
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nk „svačić“ stari slatinik
punih 18 godina NK „Svačić“ natječe se u 1. ŽNL, no prote-

kla natjecateljska sezona bila je jedna od najtežih. Posli-
je Izborne skupštine, koja je održana u srpnju 2014. godine 
došlo je do izbora nove Uprave koja je u novu sezonu kre-
nula sa znatno izmijenjenim igračkim sastavom. Cijela sezona 
2014./2015. bila je u znaku grčevite borbe za opstanak, koji 
je na kraju i izboren plasmanom na 11. mjestu prvenstvene 
tablice. Samo stanje u nogometnom klubu odraz je ukupne 
situacije u društvu koja se očituje nedostatkom financijskih 
sredstava, odlaskom mladih ljudi, smanjenom voljom i željom 
za društveni rad, no u klubu smatraju kako će velika ljubav 
svih onih kojima je ovaj Klub pri srcu prevladati sve proble-
me. U ožujku ove godine, naš klub i cijelo selo, ostalo je bez 
izuzetnog člana i velikog čovjeka. Iznenada je preminuo ne-
kadašnji igrač i dugogodišnji sportski djelatnik jure čuljak. 
Njegov odlazak je veliki udarac za klub i njegov izostanak bit 
će nenadoknadiv. No, u radu NK bilo je i pozitivnih stvari s 
kojima su izuzetno zadovoljni, prije svega sa kvalitetnim ra-
dom pionirskih i juniorskih selekcija koje su ostvarile zadovo-
ljavajuće rezultate pod vodstvom trenera ivice tolića i petra 
rudića. Također, ovo ljeto uspješno i kvalitetno je održan 15. 
memorijalni turnir “neven i mijo”, malonogometni turnir 
“turnir ulica”, a održana je i Otvorena Zabavna Škola Nogo-
meta uz pomoć organizacije Offs hrvatska. U kolovozu ove 
godine svoje ime promijenio je i stadion koji se sada zove šrc 
marko lovinčić - lord, po dugogodišnjem sportskom radni-
ku. Trenutačno se održava ljetna škola nogometa, gdje limači 

svladavaju prve korake nogometne igre uz budno oko njiho-
vog trenera maria prskala. U novu 2015./2016. sezonu klub 
ulazi s novim trenerom josipom mazor iz Oriovca. Klub je čla-
nom I. ŽNL postao daleke 1997. godine, no i danas su dio iste 
ekipe kao njen najstabilniji član. Klub će uskoro odigrati 600. 
utakmicu u I. ŽNL, gdje su postigli preko 1000 pogodaka na 
što su izuzetno ponosni. Pozivaju se svi bivši i sadašnji članovi 
i simpatizeri da se uključe u rad NK  i daju doprinos njegovim 
budućim uspjesima.

jure čuljak, nekadašnji igrač i dugogodišnji sportski djelatnik nk svačić“
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naplata komunalne i grobne naknada
Molimo građane Općine Brodski Stupnik da uredno izmiruju 
obvezu plaćanja  komunalne i grobne naknade, u protiv-
nom će se sukladno Zakona o komunalnom gospodarstvu, 
Zakonu o ovrsi i naputku Državne revizije morati primijeniti 
postupak prisilne naplate – ovrhe, što svakako povećava 
troškove jer se u tom slučaju uračunavaju i kamate i troškovi 
izdavanja rješenja o ovrsi.      
Napominjemo da  novi Zakon o ovrsi uz primjenu OIB-a auto-
matski provodi ovrhu po svim računima i oročenim novčanim 
sredstvima u svim bankama bez suglasnosti dužnika.  

košnja ambrozije 
Sve su učestaliji pozivi građana o problemu zapuštenog ze-
mljišta koje je obraslo ambrozijom, koja se sve više širi i svojim 
djelovanjem uzrokuje ozbiljne zdravstvene probleme svima, a 
posebno osobama koje su alergične na pelud ambrozije. 
Pozivamo sve vlasnike da zapušteno zemljište obraslo am-
brozijom pokose i dovedu u primjereno stanje, kako se ne bi 
morale primijeniti kaznene mjere sukladno Zakonu o komu-
nalnom gospodarstvu i Odluci o komunalnom redu.           

Groblje
Na grobljima nisu dozvoljeni nikakvi građevinski zahvati bez 
prethodne suglasnosti od strane Službe komunalnih djelatno-
sti koja upravlja grobljima.

javne površine 
Molimo žitelje Općine da ispred svojih kuća ili placeva ured-
no održavaju prostore te da po mogućnosti posade cvijeće, 
kako bi cijelo područje Općine dobilo bolji izgled. Također mo-
limo da postojeće drveće treba održavati na način da grane 
ne budu niže od 3 m te da ne priječe sigurno uključivanje u 
promet. 

poštanske usluge u središtu 
U Brodskom Stupniku u samom središtu, u objektu gdje je 
smještena i općinska uprava, nalazi se i i poštanski ured. Mje-
štanima s područja ove općine tako je pružena mogućnost 
korištenja poštanskih usluga, od slanja i primanja pošiljki do 
ostalih mogućnosti kao što su aktivnosti vezanih uz plaćanja 
i primanja novca. Zbog rentabilnosti poslovanja ovog ureda 
i općenito ekonomske opravdanosti njegovog egzistiranja, 
preporučamo svim mještanima neka koriste upravo ovdje 
poštanske usluge pa će ured i opstati i biti ubuduće otvoren.

poseban oprez - ne oštećujte trimerima sadnice drveća 
Nakon obavljenih radova na postavljanju nove kanalizacijske 
mreže i drugih zahvata na komunalnoj infrastrukturi, zasađe-
ni su novi drvoredi odnosno posađene su sadnice drveća. Uo-
čen je problem jer prilikom košenja trave ispred kuća trimeri-
ma, vrlo često se oštećuju te sadnice koje nakon toga uvenu, 
stoga je nužno na istom mjestu posaditi nove i to o vlastitom 
trošku.

izvrsno opremljena ljekarna uz profesionalne usluge i 
stručne savjete
Ljekarne Mirjane Pocrnić mr. pharm u Brodskom Stupniku 
izvrsno opremljena poput najboljih gradskih ljekarni, stoga 
sve lijekove i sve što vam je potrebno vezano uz farmaceutske 
proizvode možete naći ovdje na jednom mjestu. Podsjeća-
mo vas na radno vrijeme: od ponedjeljka do petka, svaki dan 
od 8-16 sati. Ljekarna postoji 7 godina. Veliki je to dobitak za 
zdravstvenu skrb naših mještana. U nadi kakao ćemo ostva-
riti još kvalitetnije suradnju i skrb u očuvanju zdravlja naših 
mještana, potrebna je zajednička suradnja, kako bi sačuvali 
postojeće kapacitete, a u dogledno vrijeme dogradili s novim 
zdravstvenim sadržajima poput stomatološke ordinacije.

kvalitetne veterinarske usluge u starom slatiniku
U Starom Slatiniku u samom središtu nalazi se veterinarska 
ambulanta koju vodi Zvonko Mašić dr. veterinarske medici-
ne. Riječ je o ispostavi Veterinarske stanice Đakovo u kojoj se 
pružaju usluge liječenja, preventive i kurative vezane uz sve 
vrste domaćih životinja, a tu je i prodaja jednodnevne peradi, 
stočne hrane, premixa i opreme za kućne ljubimce. Veterinar-
ska ambulanta radi od 7 do 14 sati od ponedjeljka do petka, 
subotom od 7 do 12, a tu je i neprekidno dežurstvo od 0 do 
24 sata. Za sve obavijesti možete nazvati na broj 034/433-110, 
mobilni 099-4434-018 ili 091-239- 8804.

mjerenje tlaka i šećera
Obavještavamo sve građane kako u prostoru Općine mogu 
obaviti mjerenje krvnog  tlaka i šećera i to na 1. katu u Općin-
skoj vijećnici. Mjerenje se obavlja svakog 1. utorka u mjesecu 
od 9-10 h.

zdravstvene ambulante 
Ordinacija opće medicine marica ćurković, dr.med. oba-
vještava pacijente kako ordinacija u Brodskom Stupniku radi 
ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 7-10 sati, a 
srijedom od 13-16 sati.

Ordinacija opće medicine vesna matijević, dr.med. u Sta-
rom Slatiniku radi ponedjeljkom, srijedom, i petkom  od 
10,30-13,30, te utorkom i četvrtkom 16,30-19,30 sati. 

predlažemo našim građanima da se informiraju o moguć-
nosti prijenosa zdravstvenog kartona u naše ambulante 
te da koriste njihove usluge zbog opstojnosti istih. 

Obavijesti 
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dOček  kud-ova

pOsjet kud-ova stupničkim vinOgradima

predstavljanje lag-a „pOsavina“ brodski stupnik
izložba radova „zlatOvezilje“ brodski stupnik

pOlaganje vijenca za sve pOginule i umrle s 
pOdručja Općine
Kod centralnog križa na mjesnom groblju u 
Brodskom Stupniku

sv. misa – crkva sv. ilije proroka brodski stupnik

pOvOrka krOz naselje 
(od crkve do Društvenog doma)

svečana sjednica OpćinskOg vijeća
U vijećnici zgrade Općine Brodski Stupnik

dOmjenak

kulturnO umjetnički prOgram
Društveni dom Brodski Stupnik

zabavni prOgram uz 
tamburaški sastav „brand“
Društveni dom Brodski Stupnik

15,00 sati 

15,30 sati 

17,00 sati 

17,30 sati

18,00 sati 

18,50 sati 

19,00 sati 

19,40 sati 

20,00 sati 

22,00 sati 

prOgram Obilježavanja dana Općine i
30. «stupničke berbe grOžđa»   

subota,  12. rujna 2015. godine


