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OPĆINSKO VIJEĆE 
U NOVOM SAZIVU
Od lipnja, nakon provednih lo-
kalnih izbora, Općinsko vijeće 
Općine Brodski Stupnik se nal-
azi u novom sastavu. Na temelju 
glasova dobivenih na izborima, 
za članove Općinskog vijeća iz-
abrani su sa kandidacijske liste 
HDZ/HDSSB Krešimir Prebeg, 
Zlatko Prskalo, Marko Čorak, Iv-

ica Blatančić, Tomislava Prskalo, 
Martin Horvatović i Mile Mag-
dić. Sa kandidacijske liste HSS-a 
u Općinsko vijeće su izabrani Jo-
sipa Gavran, Antonija Lončarić, 
Tomislav Lovinčić, Jasna Bošnja-
ković i Dražen Klisurić. Sa kan-
didacijske liste Nezavisna lista 
Duspara Mirko - NL u Općinsko 

vijeće Općine Brodski Stupnik iz-
abran je Alen Ključević. Na prvoj, 
konstituriajućoj sjednici Općinsk-
og vijeća koja je održana 20. lipnja 
2017., za predsjednika je izabran 
Zlatko Prskalo, dok je na dužnost 
potpredsjednika Općinskog vijeća 
izabran Marko Čorak.
Uz izbore za Općinsko vijeće, sta-
novnici Općine birali su i novog 
načelnika. U prvom krugu dvoji-
ca kandidata koji su dobili najviše 
glasova bili su Goran Jelinić, kan-
didat HSS-a., te Krešimir Prebeg, 
kandidat HDZ-a. U drugom pak 
krugu izbora većinu glasova bi-
rača izašlih na birališta dobio je 
Goran Jelinić i njegov zamjenik, 
ujedno i načelnik Općine u proš-
lom mandatu Petar Lovničić. Čes-
titamo svim vijećnicima, načelni-
ku i zamjeniku načelnika, te im 
želimo uspješan rad za dobrobit 
svih stanovnika Općine Brodski 
Stupnik.

TRI NOVA DJEČJA IGRALIŠTA
Od prije nekoliko dana, Općina 
Brodski Stupnik bogatija je za tri 
dječja igrališta. Naime, proved-
bom projekata Udruge za djecu 
Bubamara „Zajedno za klince“ 
prijavljen na natječaj „Naš do-
prinos zajednici“ i „Vratimo Uriji 
stari sjaj“ prijavljen na platformu 
Doniraj.org od strane Udruge za 
mlade “Stup”, a oba financirana od 
strane Zaklade Slagalica, uređena 
su tri dječja igrališta u Brodskom 
Stupniku, u Vinogradskoj ulici, 
ulici Antuna Rašića i ulici Petra 
Zrinskog. 
Ciljevi ovog projekta bili su stva-
ranje novih sadržaja za kvalitetno 
i aktivno korištenje vremena djece 
na području općine Brodski Stup-
nik. Ujedno, ideja je bila i stvoriti 
nove prilike za bavljenje aktivnos-
tima kroz igru što će voditi rastu i 
razvoju djece, čime se želi usmjer-
iti na ostvarivanje zdravih život-

nih navika, poticanje i razvijanje 
fizičkih, mentalnih i socijalnih 
vještina kod djece. 
Sa suvremeno opremljenim dječ-
jim igralištima najmlađi sada ima-
ju novu priliku za bezbrižno ig-
ranje i uživanje u najranijoj dobi. 

Prilikom realizacije ovih ideja, 
tehničku pomoć pripreme projek-
ta pružio je LAG Posavina, dok je 
Općina Brodski Stupnik dala svoj 
doprinos pomogavši u dijelu sufi-
nanciranja određenih troškova pri 
realizaciji projekta.



POTPUNO BESPLATNE 
KNJIGE IDU NAGODINU
Dolaskom na mjesto načelnika, Goran Jelinić planirao je cjelokupnu 
svoju plaću iskoristiti za kupovinu knjiga, no Općinsko vijeće uopće 
nije htjelo raspravljati o održivoj ideji

Projekt koji je odmah na početku 
mandata privukao veliku pažnju 
javnosti i izazvao cijeli niz komen-
tara bila je odluka načelnika Go-
rana Jelinića da svoj posao obavlja 
volonterski, a da za novac, koji bi 
tim bio ušteđen, nabavi školske 
knjige za učenike s naše općine 
koji pohađaju niže razrede os-
novne škole.
-Ideja je bila da se novcima ušteđe-
na na ovaj način ostvari stvarna 
korist stanovnicima naše Općine. 
Nabavka školskih knjiga jedan je 
od većih izdataka za roditelje svih 
školaraca, i planirao sam tu mak-
simalno pomoći. Naravno, nabav-
ka knjiga za niže razrede osnovne 
škole bio je planiran samo kao 
prvi korak u cijeloj akciji. Kako 
sam na mjesto načelnika stupio 
sredinom godine, od moje plaće 
ostalo bi pedesetak tisuća kuna 
do kraja 2017., što je dovoljno za 
rješavanje knjiga za prva četiri 
razreda. Sljedeće, 2018. godine os-
taje u proračunu znatno više no-

načelnik Goran Jelinić.
Ovo je bio toliko neočekivan i 
neobičan potez da su o namjeri 
načelnika da se odrekne plaće i 
za nju kupi knjige svim učenici-
ma raspisali gotovo svi medi-
ji, uključujući i najnakladniji 
tiskani dnevnik, 24 sata. Jelinić je 
Općinskom vijeću predložio re-
balans proračuna kako bi se novci 
za plaću prenamjenili za nabavku 
udžbenika, no Općinsko vijeće 
odlučilo je nešto drugačije proves-
ti projekt. Donesena je odluka o 
sufinanciranju polovice troškova 
nabavke knjiga za sve učenike.
-Provodimo odluku Općinsk-
og vijeća i to nije upitno, no to 
je rješenje s kojim nitko nije za-
dovoljan. S jedne strane, roditelji 
moraju plaćati polovicu troškova i 
nije im olakšano kako je bilo plan-
irano. S druge strane, Općina ne 
može tražiti povrat knjiga po za-
vršetku godine, kako bi ih podije-
lila učenicima sljedeće generacije 
jer su te knjige, makar i djelomič-
no, platili roditelji. No za sljedeću 
godinu predložiti ću u proračunu 
financiranje knjiga za sve, od čega 
ne odustajem, kaže načelnik Go-
ran Jelinić.

vaca koji bi inače bili iskorišteni za 
plaću tijekom dvanaest mjeseci, pa 
bi pokrili sa knjigama sve učenike 
osnovnih škola sa naše Općine, bez 
obzira koji razred pohađali, kaže 

O besplatnim knjigama pisale su i najnakladnije hrvatske novine



OPĆINA POMAŽE MLADIMA PRI 
GRADNJI OBITELJSKE KUĆE

Ukidanjem ovog davanja pros-
ječno je izgradnja kuće u Općini 
sada jeftinija za 7-8 tisuća kuna

Na prijedlog načelnika, Općinsko 
vijeće jednoglasno je usvojilo na 
svojoj sjednici održanoj tijekom 
srpnja, odluku o ukidanju ko-
munalnog doprinosa za izgradn-
ju novih ili proširenje postojećih 
stambenih kuća na području 
Općine. Ovom odlukom svima 
koji grade ili proširuju svoj dom 

taj projekt je “olakšan” u prosjeku 
za oko sedam do osam tisuća kuna, 
odnosno toliko je manji iznos ko-
jega moraju izdvojiti za potrebnu 
dokumentaciju.
-Naš je cilj olakšati mladima poče-
tak samostalnog života i formiran-
je obitelji, i ovo je jedna od odluka 
koja ide u tom smjeru. Iseljavanje 
se zaustavlja sa otvaranjem rad-
nih mjesta ali i sa olakšavanjem 
rješenja stambenog pitanja. Sada 
smo postigli to da je izgradnja 

kuće znatno jeftinija nego u Sla-
vonskom Brodu ili u susjednim 
općinama, kaže Goran Jelinić, na 
čiji je prijedlog i donesena odluka 
o ukidanju komunalnog doprino-
sa. Komunalna naknada specifičan 
je namet kojega propisuju jedinice 
lokalne samouprave, a iz kojega se 
financira razvoj javne infrastruk-
ture poput cesta ili javne rasvjete. 
Plaća se jednokratno, prilikom 
izdavanja građevinske dozvole, i 
to prema planiranom volumenu 
građevine za koju se dozvola izda-
je. U prosjeku je, za kuće kakve se 
grade na području naše Općine, 
komunalni doprinos iznosio  
između 7 i 8 tisuća kuna, no sada 
više ova obaveza ne postoji.
-Općina ima drugih mogućnosti 
za financiranje javne infrastruk-
ture, poput EU fondova, kaže 
načelnik Goran jelinić.

BRODSKI STUPNIK JE REKORDER PO 
ULAGANJU U RAZVOJ PODUZETNIŠTVA
Prema posljednjon analizi porta-
la Gradonačelnik.hr, najviše sub-
vencija obrtnicima, trgovačkim 
društvima, kreditnim i ostalim 
financijskim institucijama izvan 
javnog sektora za 2016. godinu 
na području Brodsko- posavske 
županije izdvojila je općina Brods-

ki Stupnik, 480.817 što je čak  9,71 
posto subvencije u ukupnim ra-
shodima i izadcima za 2016. godi-
nu.
Rezultat je to usmjerenosti naše 
Općine u poticanje razvoja male 
privrede koji se nastavlja i dalje. 
Analiza je provedena na razini ci-

jele Republike Hrvatske, a Općina 
Brodski Stupnik se izdvojila u sam 
vrh ljestvice potpora i na nacio-
nalnoj razini. Uza sve to, Općina 
Brodski Stupnik dobila je priznan-
je za transparentnost svog rada.
-Samo s uspješnim gospodarst-
vom moguće je razvijati lokalnu 
zajednicu. Potpore se neprestano 
razvijaju, i s tim planiramo nas-
taviti i dalje, kaže zamjenik načel-
nika Petar Lovinčić.



INTERVJU: GORAN JELINIĆ, NAČELNIK OPĆINE 

OPĆINU PLANIRAM PO RAZVIJENOSTI 
POSTAVITI NA SAM VRH NAŠE ŽUPANIJE  
Prošlo je tri mjeseca od kada ste 
preuzeli dužnost načelnika. Ka-
kvi su dojmovi?
Period uhodavanja je gotov i sve 
ide svojim tijekom. Situacija u 
Općini je prilično stabilna, no sada 
se već kreće na provođenje novih 
ideja i novih projekata. Cilj mi je 
Općinu Brodski Stupnik načini-
ti općinom po mjeri stanovnika, 
općinom u kojoj je ugodno živjeti 
i raditi.

Kakve projekte još planirate?
Dio projekata već smo počeli pro-
voditi. Prva odluka koju sam do-
nio bila je o volontiranju na ovoj 
poziciji, a novac je trebao biti isko-
rišten za kupovinu udžbenika. Na 
žalost, zbog odluke Općinskog vi-
jeća ispalo je malo drugačije nego 
li sam planirao, ali od ideje ne 
odustajem. Biti će uvrštena u pri-

jedlog proračuna za sljedeću godi-
nu. Proveli smo i projekt izleta za 
naše starije sumještane i odziv je 
odličan. Kandidirano je nekoliko 
projekata za koje uskoro očekuje-
mo rezultate financiranja iz fondo-
va EU... A to je sve samo početak. 
Još je cijeli niz projekata u različi-
tim fazama, od razrade i planiran-
ja do realizacije, ali ne sumnjam 
kako ćemo usjeti napraviti do-
bar posao tijekom predstojećeg 
mandata. Cilj je Općinu Brodski 
Stupnik izgraditi kao jednu od na-
juspješnijih općina u ovom dijelu 
Hrvatske, i to uz suradnju svih 
općinskih vijećnika.

Promjenjen je i način komunik-
acije sa stanovništvom?
Da. Uveli smo komunikaciju 
preko interneta, odnosno preko 
društvenih mreža. Naša Facebook 

stranica vrlo je aktivna, i preko nje 
dobivamo sve više upita i komen-
tara. Upravo preko Facebooka smo 
i komunicirali nekoliko projekata, 
među njima i izlete za starije i po-
kazalo se kako računala koriste sve 
dobne skupine i generacije.

Ostajete na čelu LAG-a?
Da, u LAG Posavina već sam neko 
vrijeme, i upravo mi ta pozicija 
omogućava da na lakši način or-
ganiziram cijeli niz projekata koji 
će biti provođeni na području 
Općine Brodski Stupnik. Nije mi 
jednostavno upravljati i općinom 
i LAG-om, no uz dobre suradnike 
i volju za radom sve je moguće. U 
svakom slučaju, načelnik Općine 
nije tu zbog sebe već kako bi 
pridonijeo razvoju lokalne zajed-
nice, a to je danas moguće samo sa 
aktivnim financiranjem projekata.



Poštovani žitelji Općine Brodski 
Stupnik, koristim priliku nakon 
što sam u četiri mandata obnašao 
dužnost načelnika naše Općine da 
vam se obratim, sada kako zamje-
nik načelnika.
Prije svega želim se svim žiteljima 
zahvaliti na dosadašnjem iska-
zanom povjerenju u nadi da sam 
ga svojim radom i opravdao. Nas-
tojao sam biti načelnik svih žitelja 
neovisno o stranačkoj, vjerskoj ili 
drugoj pripadnosti uvijek vodeći 
računa o ravnomjernom razvoju 

cijele naše Općine.  
S ponosom mogu istaknuti da 
smo u usporedbi s drugima učinili 
daleko više u izgradnji komunalne 
strukture a posebno treba nagl-
asiti da je to učinjeno s izuzetno 
skromnim vlastitim sredstvi-
ma, oslanjajući se prije svega na 
sredstva ministarstava, državnih 
fondova te javnih poduzeća a u 
poslijednje vrijeme i na novac Eu-
ropskih fondova. Tako je završena 
izgradnja vodovodne mreže, zatim 
najvećim dijelom kanalizacijskog 

sustava, u potpunosti je uređena 
i dalje održavana kanalska mreža, 
izgrađeni brdski i uređeni poljski 
putevi, betonom obloženi gotovo 
svi bujični kanali, najvećim dije-
lom uređene i asfaltirane neraz-
vrstane ceste, uređeni društveni 
domovi u sva četiri naselja i još 
puno toga.
S posebnim zadovoljstvom želim 
istaknuti realizirane projekte 
proširenja i uređenja Općinskog 
središta, izgradnju javne rasvjete 
koja je i nakon osam godina na-
jbolja u Županiji, a s ponosom is-
tićem i projekt Gospodarske zone 
koja će u buduće vrijeme biti od 
posebnog značaja za našu Općinu.
(Ovog proljeća uređen je objekat 
stare škole za potrebe knjižnice, 
izrađene ograde i staze na groblji-
ma, te su značajna sredstva inve-
stirana u sportske objekte.)
Sve ovo ne bi bilo moguće da nije 
bilo velikog razumjevanja i po-
moći Općinskih djelatnika i svih 
dosadašnjih članova Općinskih 
vijeća te koristim priliku da im se 
od srca zahvalim a posebno preds-
jednicima, gospodi Mati Hrvoje-
viću, Ivici Kezariću, Miji Jurišiću i 
Nikoli Medvedu.
Da zaključim: izgrađen je veli-
ki dio komunalne infrastrukture, 
višestruko su uvečani prihodi u 
proračunu, konačno dolazi vri-
jeme večeg korištenja Europskih 
sredstava, imamo vrijednog, pa-
metnog i sposobnog Načelnika, 
vjerujem da će i novo Općinsko 
vijeće prepoznati što činiti na bol-
jitak stanovnika, i siguran sam da 
opstojnost Općine nije upitna jer 
je samoodrživa.
Došlo je vrijeme kada se može 
više pomoći našim žiteljima 
kroz uvećane naknade za novo-
rođene, djeci predškolske i školske 
dobi, mladim obiteljima, našim 
poduzetnicima ali i socijalno 
ugroženima kako i umirovljenici-
ma a sve kako bi smo u konačnici 
bili ugodna sredina za život.

PETAR LOVINČIĆ: 
ZADOVOLJAN SAM UČINJENIM 
U PROTEKLE ČETIRI GODINE
Došlo je vrijeme kada se može više pomoći našim žiteljima kroz 
uvećane naknade za novorođene, djeci predškolske i školske dobi, 
mladim obiteljima, našim poduzetnicima ali i socijalno ugroženima 



Dobrovoljno vatrogasno društvo Brodski Stupnik je središnje društvo u našoj općini, a vatrogasnu postro-
jbu većinom članova čine članovi DVD-a Brodski Stupnik, isturenog odjeljenja Krajačići i DVD-a Lovčić. 
Ukupan broj vatrogasaca koji čine postrojbu je 22, a oni ispunjavaju sve zakonom propisane uvjete.
U pogledu opreme stanje ne zadovoljava propisano Zakonom o vatrogastvu, te uveliko otežava rad vatro-
gasne postrojbe. Nadamo se da ćemo u dogovoru sa općinskim strukturama vlasti iznaći rješenje spomenu-
tog problema i znatno poboljšati izvršenje protupožarne zaštite.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Brodski Stupnik ima organiziran rad mladeži te dugi niz godina u cilju 
okupljanja mladeži sudjeluje u natjecanjima u organizaciji VZ naše županije, kao i na natjecanjima u ligi 
BOBBS koje organiziraju općine Bebrina, Oriovac, Brodski Stupnik i Sibinj u vrijeme školskih praznika, 
svakog vikenda u drugoj općini. 

VATROGASCI ŽIVE PO STAROM PRAVILU - VATRU GASI, BRATA SPASI

NEKI OD ZAHVATA KOJI SU IZVEDENI OD POČETKA 2017.

Priznanje za transparentnost 
općinskog proračuna

Ograda na groblju u Starom Slatiniku vrijedna 150.000 kuna od čega 
su 100.000 sredstva Minsitarstva graditeljstva

Sportski objekat  u Starom Slatiniku - za izgradnju tribina i zgrade 
svlačionica Općina je uložila oko 130.000 kuna

Za nerazvrstane ceste i izgradnju 
parikrališta uloženo je 900.000 kn



UMIROVLJENIČKI IZLETI U TOPLICE 
OLAKŠALI SU IM VRUĆE LJETO
Autobusi koji su polazili za Daru-
varske toplice svakog petka tije-
kom kolovoza bili su popunjeni, a 
cjelokupno putovanje, kao i ulaz 
u toplice za sve su naše izletnike 
bili potpuno besplatni

Po prvi puta općina Brodski Stup-
nik ovoga je ljeta pokrenula pro-
gram posjeta toplicama kojega 
mogu koristiti naši umirovljenici i 
osobe starije od 54 godine. Svak-
oga petka tijekom kolovoza orga-
niziran je po jedan autobus koji je 
potpuno besplatno prevozio naše 
starije sumještane do Daruvarskih 
toplica i nazad, a uz to bio im je 
već organizirano plaćen i ulaz.
-Htjeli smo olakšati našim starijim 
stanovicima ove vruće ljetne dane, 
ali i pružiti im priliku za družen-
je i zabavu. Nešto da im razbije 
monotoniju svakodnevice i pruži 
dodatni sadržaj. I u tome smo oči-
to uspjeli, kažu u Općini Brodski 
Stupnik.
Koliko je ovaj projekt pogođen 
govori podatak kako su tijekom 
sva četiri petka u kolovozu auto-
busi bili ispunjeni.
-Pokazalo se kako ljudi vole ovak-
va druženja. Stoga nemamo nam-
jeru stati s ovakvim organizaci-
jama. Tijekom sljedeće godine 
nastavljamo s izletima u toplice, a 
koje će biti odredište, Daruvar ili 
možda Bizovac ili Lipik, odrediti 
ćemo tijekom sljedećeg proljeća. 
U svakom slučaju, možemo već 
sada obećati našim umirovljenici-
ma kako će slične sadržaje imati i 
ubuduće, ali ujedno i radimo na 
novim idejama kako bi starijima 
s područja naše Općine olakšali 
i unapriejdili život, kaže načelnik 
Goran Jelinić, najavljujući i inici-
jativu za osnutak Udruge umirovl-
jenika s područja Općine.

Po završetku projekta, umirovljenici s područja Općine poslali su dopis 
kojeg prenosimo u cijelosti:

“Poštovani načelniče Jelinić,
Ovim putem želimo Vam zahvaliti na ideji i realizaciji projekta koji je 
nama, umirovljenicima sa područja Općine Brodski Stupnik omogućio 
posjete Daruvarskim Toplicama tijekom kolovoza. Ovo je bila ideja 
koju, iskreno govoreći, nitko od nas nije očekivao i koja nas je doista 
pozitivno i ugodno iznenadila. Izleti u Daruvarske Toplice koje ste za 
nas besplatno organizirali omogućili su nam ne samo ugodno kupanje 
tijekom najtoplijeg mjeseca u godini, već nam je ovaj projekt pružio i 
nešto novo, razbio je svakodnevnu rutinu i monotoniju svakodnevnog 
života, ali i pružio priliku za druženje i uživanje. Uz to, ovim ste poka-
zali kako na nas umirovljenike doista netko misli i vodi računa o našem 
boiljitku.
Imajući na umu vašu kreativnost, kao i ideje koje spremate, sada smo 
doista uvjereni da će Općina Brodski Stupnik prerasti u mjesto ugod-
nog života za sve stanovnike. Još jednom Vam zahvaljujemo na svemu 
i nadamo se kako će ovakvi izleti za nas starije biti nastavljeni i tijekom 
sljedećeg ljeta.”



SRETAN DAN OPĆINE 
BRODSKI STUPNIK
Već po tradiciji, proslava Dana 
Općine Brodski Stupnik biti će 
obilježena tradicionalnom Stup-
ničkom berbom grožđa koja je 
prerasla u poznatu manifestaciju

Dan Općine Brodski Stupnik koji 
se obilježava 9. rujna i ove će go-
dine biti obilježen tradicionalnom 
Stupničkom berbom grožđa, man-
ifestacijom koja je već poodavno 
prerasla granice ne samo naše 
općine već i Brodsko-posavske 
županije.
A razloga za proslave u Brodskom 
Stupniku svakako ima. Već cijeli 
niz godina naša Općina ulazi u 
red najuspješnijih u ovom dijelu 
Hrvatske, posebno kada se gleda 
po provedbi projekata i korištenju 
fondova Europske unije. Ujedno, 
pokrenut je i cijeli niz manjih, ali 
stanovnicima svakako bitnih pro-

jekata koji olakšavaju i unapređuju 
život na području Općine, poput 
sufinanciranja udžbenika ili orga-
nizacije izleta za umirovljenike. 
U okviru 32. Stupničke berbe 
grožđa, posjetitelje i stanovnike 
Općine očekuje vrlo bogat pro-
gram. Uz doček cijelog niza KUD-
ova iz Hrvatske i BiH, slijedi sve-
ta misa u Crkvi Sv.Ilije proroka u 
Brodskom Stupniku. potom slijedi 
povorka kroz naselja sa zapregama, 
te kulturno umjetnički program 
uz gaženje grožđa i povlačenje 
vina, uz tamburaški koncert na 
kraju dana. U okviru središnjeg di-
jela proslave koja će biti obilježena 
i svečanom sjednicom Općinskog 
vijeća očekuje se cijeli niz ugled-
nih gostiju iz županije i susjednih 
općina s kojima Brodski Stupnik 
već tradicionalno surađuje na cije-
lom nizu razvojnih projekata.



LAG AKTIVNO RADI NA 
RAZVOJU ZAJEDNICE
U tijeku je cijeli niz projekata koji se financiraju iz sredstava fondova 
Europske unije, od Programa ruralnog razvoja, do projekta “Zaželi”

Do kraja ove godine LAG Posavina 
planira početak provedbe Lokalne 
razvojne strategije za programsko 
razdoblje do 2020.godine. Sve će 
se odvijati kroz projekte koji će 
biti financirani iz odobrene alo-
kacije Programa ruralnog razvo-
ja ukupne vrijednosti od gotovo 
milijun eura, i to za korisnike sa 
svog područja, među kojima su  
OPG-i, poduzetnici, udruge i os-
tali prihvatljivi korisnici sa pod-
ručja Općine Brodski Stupnik.
Ujedno, LAG je uključen u pri-
premu i provedbu projekta Udru-
ga sa područja Općine koje su 
svoje aktivnosti provodile tijekom 
proteklog vremena.
Tako su završeni projekti ugov-
oreni između  KUD-a “Zrinski” 
Brodski Stupnik i ŠD Brodski Stup-
nik-Stari Slatinik sa Zakladom 
Slagalica iz Osijeka. Tim su pro-
jektima ojačani vlastiti kapaciteti 
u području mobiliziranja lokalne 
zajednice te su rješavani određe-
ni lokalnih problemi  i osigurani 
bolji uvjeti rada udruga izradom 
pokretne pozornice, adaptacijom 
i uređenjem Sportskog doma u 
Brodskom Stupniku. 
Još uvijek su u tijeku projek-
ti Udruge za djecu Bubamara i 

Udruge za mlade STUP, za koje 
je tehničku pripremu pomogao 
LAG, a kojim će se zadovoljiti po-
trebe dječjih igrališta na tri lokaci-
je u naselju Brodski Stupnik.
Kroz ugovoreni projekt LAG-a 
Posavina, vanjskim i unutarnjim 
uređenjem će se prostor dosadašn-
je knjižnice staviti na raspolaganje 
udrugama na korištenje za njihove 
potrebe.
Do kraja ove godine očekujemo i 
rezultate prijavljenog projekta  iz 
Programa „Zaželi“, financiranog 
iz Europskog socijalnog fonda, a 
kojim će 15 nezaposlenih žena sa 
područja  Općine kroz 2 godine 
biti uposleno kao pomoć i podrš-
ka starijim osobama iz Općine 
Brodski Stupnik. 
-Pozivamo sve žitelje Općine 
Brodski Stupnik, a posebno pred-
stavnike gospodarskog i civilnog 
sektora, da nas slobodno posjete ili 
kontaktiraju kako bismo im mogli 
prenijeti informacije o mogućnos-
tima ostvarivanja bespovratnih 
potpora koje se nude kroz  Pro-
gram ruralnog razvoja RH te os-
tale nacionalne i EU fondove , a 
što može doprinijeti njihovom te 
ukupnom razvoju Općine Brodski 
Stupnik, kažu u LAG-u Posavina.

ZAPAŽENE 
DRUMARICE

Ženska pjevačka skupina “Dru-
marice” osnovana u siječnju 2017. 
ukupno broji oko 14 članica, od 
toga 12 aktivnih. Stručni voditelj je 
Krunoslav Dražić, a predsjednica 
Marica Sertić. Od početka godine 
nastupile su na smotri Crkvenoga 
pjevanja u Gornjem Lipovcu pri 
Brodskom kolu, Staroslatničkom 
ljetu, Kukuruzijadi u Gornjim 
Andrijevcima, takmičenju pučk-
og pjevanja u Gornjoj Bebrini, na 
Roškom polju pokraj Tomislav 
grada...  
-Želimo pjevati i družiti se i ukl-
jučiti što više druge članice, a u 
listopadu ćemo organizirati kon-
cert pjevačkih skupina, kažu Dru-
marice. 

Punih deset godina slave “Vese-
li Slatinčani” iz Staroga Slatinika. 
Skupinu su osnovale žene Staroga 
Slatinika kako bi sačuvale pjesme 
i napjeve svog mjesta i okolice, a 
do sada su organizirali niz mani-
festacija poput Pučkih igrokaza i 
Staroslatiničkog ljeta Sudjelovali 
su i na brojnim manifestacijama u 
Hrvatskoj i BiH.
Uspješnost naših nastupa doka-
zuje i ovogodišnja nagrada za na-
jbolje otpjevanu pjesmu na smotri 
u Donjoj Bebrini na koju smo kao 
skupina iznimno ponosni jer pot-
vrđuje naš dugogodišnji rad i up-
ornost, Kažu Veseli Slatinčani.

VESELI SU 
SLATINČANI



KUD UVIJEK ODUŠEVI 
PUBLIKU NASTUPIMA
Od osnutka 1971. godine KUD 
„Zrinski“ djeluje na očuvanju 
tradicije i unaprijeđenju društ-
venog života u Općini Broski 
Stupnik. Okuplja građane svih 
dobi, a posebno mladih koji vole 
tradiciju, pjevanje i ples.  Trenutno 
brojimo tridesetak članova odrasle 
i dvadesetak članova dječije folk-
lorne sekcije.  
U proteklom periodu došlo je do 
djelomične smjene generacije u 

odrasloj sekciji jer je dobar dio čla-
nova otišao na studije ili su otišli u 
potrazi za poslom. 
Ovako pomlađenim sastavom 
krenulo se u redovne probe pod 
stručnim vodstvom voditelja 
Tomislava Grbića. Nakon nastupa 
po Hrvatskoj uslijedila su u kolo-
vozu dva gostovanja u susjednoj 
BIH, u Bijeloj, Brčko distrikt na 
Međunarodnoj smotri „Bijeljan-
jsko  sijelo 2017.“ te u Roškom 

Polju u kod Tomislavgrada, što je 
bilo  na manifestaciji „Roško kul-
turno ljeto“. KUD- u „Zrinski je 
ovo drugo gostovanje zaredom na 
manifestaciji “Roško kulturno lje-
to”. Koliko je nastup bio uspješan 
govori i činjenica da je KUD poz-
van i nagodinu.
Rad s dječijom sekcijom folklora 
nastavio je voditelj Tomislav Grbić 
koji je izdvojio nastupe u Gornjim 
Andrijevcima, Sičama, Podcrkavl-
ju te Dječijoj smotri u Slavonskom 
Brodu u sklopu Brodskog kola. 
Posebno je izdvojio nastup na 
Dječijoj smotri u Brodskom Stup-
niku u organizaciji KUD-a Zrinski 
uz pomoć roditelja i ostalih sum-
ještana. 
Vrlo bitnu aktivnost koju KUD 
organizira tradicionalno svake go-
dine je „Stupnička berba grožđa“ a 
ove će godine nastupi biti održani 
na novoj montažnoj pozornici  
vrijednosti preko 20.000 kunakoju 
je KUD „Zrinski“ izgradio u sk-
lopu projekta „Zajedništvo iznad 
svega“ koja je financirana dijelom 
od donatora, dijelom vlastih a di-
jelom sredstvima dobivenih na 
natječaju programa „LokoVez“ od 
Zaklade za razvoj civilnog društva 
“Slagalica” iz Osijeka. 

USPJEŠNIH DESET GODINA 
ZAVIČAJNOG DRUŠTVA 
IZ STAROG SLATINIKA

Zavičajno društvo Stari Slatinik 
obilježilo je deset godina svoga 
postojanja, a njihov osnivač bio 
je pokojni Marko Lovinčić, uz 
kojeg su, u Inicijativnom odboru 
bili i Stjepan Lovrić, Milica Ko-
porčić-Tomičić, Josip Salantić, 
pok. Zvonko  Martinović, Petar 
Lovinčić, Anto Blatančić te Bran-
ko Grozdanić. 
Tijekom tog desetljeća ostvaren je 
cijeli projekata poput uređenja i 
održavanje Zavičajne zbirke Stari 
Slatinik ali i redovitog uključivan-
ja programima u manifestaciju 
„Noć muzeja” koja se svake go-
dine održava na nivou RH. Tu 
je i organizacija proslave Dana 
sv.Vinka, zaštitnika vinograda i 
vinogradara, kao i sudjelovanje 

u manifestaciji „Europski tjedan” 
koja se održava na razini Brods-
ko-posavske županije.
Povremeno organiziraju „Susrete 
Staroslatinčana” , kao i izložbe 
lokalnih slikara amatera, starih 
fotografija te izložbi suvremene 
fotografije. Djelovali su i na 
uređenju planinarske i hodočas-
ničke staze do crkve Svetog Mar-
tina, ali i  uređenju Križnog puta u 
šumi Obriž, te organizirali brojne 
radne akcije na uređenju naselja i 
brdskih puteva, kao i izleta .



LOCORUM - KOMUNALNO
PODUZEĆE OPĆINE OD POČETKA 
GODINE PROVELO JE CIJELI NIZ 
KORISNIH PROJEKATA
LOCORUM d.o.o. je društvo s 
ograničenom odgovornošću osno-
vano Odlukom o osnivanju komu-
nalnog poduzeća koje je donijelo 
Općinsko vijeće Općine Brodski 
Stupnik radi obavljanja komu-
nalnih djelatnosti na područ-
ju Općine Brodski Stupnik, te je 
započeo s poslovanjem 01. siječnja 
2017. godine.
Osim obavljanja komunalnih 
djelatnosti, poduzeće također vodi 
i knjigovodstvo udrugama na po-
dručju LAG-a Posavina. Locorum 
je krenuo u osposobljavanje dimn-
jačara, te će uskoro na našem po-
dručju našim građanima biti dos-
tupna i ta usluga. 
Cilj osnivanja komunalnog po-
duzeća je unaprijediti kvalitetu 
životnih uvjeta na ovom područ-

ju odnosno unaprijediti kvalitetu 
održavanja javnih i zelenih površi-
na te uspostaviti pravovremene 
intervencije, a uz racionalizaciju 
troškova komunalnih usluga ko-
jom bi se smanjili troškovi održa-
vanja. 
Ključne djelatnosti su održavanje 
zelenih površina, održavanje čis-
toće, javnih površina, pješačkih 
staza i parkirališta u zimskim uv-
jetima, održavanje groblja i obavl-
janje pogrebnih poslova te pružan-
je usluga radnim strojem.
Osim u obavljanju poslova za po-
trebe Općine, društvo s ograničen-
om odgovornošću moći će pružati 
usluge i ostalim ustanovama koje 
ovdje djeluju odnosno sa ponu-
dom svojih usluga konkurirati na 
slobodom tržištu

Na području naše Općine, u blizini 
Lovčića, nalazi se još jedno vrijed-
no arheološko bogatstvo, nalazište 
„Turski grad“ . Prema procjeni 
i istraživanju Muzeja Brodskog 
Posavlja, tu se nalaze predmeti iz 
15. i 16. stoljeća, a sami radovi su 
već započeli i uvelike napreduju. 
Općina u ovom projektu sudjelu-
je kao dobar partner i djelatnici 
komunalnog poduzeća pomažu u 
ručnom iskopu dragocjenih starih 
predmeta. 
Ovaj projekt je vrlo bitan jer sva 
naša nalazišta stvaraju izvrstan po-
tencijal za budući turizam, a što će 
se pronaći na ovom arheološkom 
istraživanju, tek će se doznati po 
okončanju istraživanja i dovršetku 
radova. U svakom slučaju, prema 
procjenama arheologa, nalazište je 
prilično bogato povjesno vrijed-
nim starinama.

POČELA ISKAPANJA 
NA ARHEOLOŠKOM 
LOKALITETU TURSKI 
GRAD

Projekt je važan jer potpomaže 
turističkoj promociji naše Općine

Udruga za mlade “STUP” je neprofitna i nevladina organizacija osno-
vana 3. veljače 2016. godine, kao rezultat projekta “Sudjeluj, zaključuj, 
odlučuj!”. Udruga broji preko 20 aktivnih članova sa područja Općine 
Brodski stupnik. Ciljevi udruge su promicanje društvene odgovornosti 
i važnosti volontiranja među mladima, potom organizacija  provođenje 
dobrotvornih akcija, te osmišljavanje apliciranje i realiziranje projekata 
i programa za poboljšanje kvalitete života djece i mladih. Iako su još 
relativno “mlada” udruga, već su proveli niz projekatameđu kojima su i 
Rock Fest, Kino za djecu i odrasle, te Dječje maškare. U tijeku je projekt  
“Vratimo Uriji stari sjaj!”, kojim ćemo obnoviti dječje igralište u Brods-
kom Stupniku.

STUP - MLADI I AKTIVNI



BS WIRELLES 
POBOLJŠAVA
MREŽU 
BEŽIČNOG 
INTERNETA

Udruga BSWireless je ove godine 
nadogradila svoju bežičnu mrežu 
na najnovije standarde kako bi 
poboljšali pristup svojim članovi-
ma. U tijeku je postupan prijelaz 
na frekvenciju od 5GHz jer je 
spektar na 2,4GHz jako zagušen. 
Tako da je sada besplatan pristup 
neograničenom internetu putem 
naš mreže brži i pouzdaniji nego 
ikad.
Trenutna brzina interneta je 
4Mbps sa potpuno neograničen-
im prometom što predstavlja vrlo 
visoku razinu standarda mreža ka-
kvih nema ni na području znatno 
većih gradova poput Slavonskog 
Broda

Udruga Zlatnik iz Starog Slatinika aktivno djeluje dvije godine, a njen 
cilj je poboljšati kvalitetu života djece i roditelja iz Starog Slatinika i 
okolice. 
Posebice se ponosi Dječjom folklornom skupinom Zlatnik u koju je 
uključeno dvadestak djece iz Starog Slatinika i redovito uvježbavaju 
pjesme i plesove našeg zavičaja. Dječja skupina Zlatnik sudjelovala je 
na mnogim dječjim smotrama po županiji i tako promovirala naše 
mjesto i općinu. 
Tijekom zimskih mjeseci uređeni su učenički stolci u PŠ Stari Slatinik 
materijalom koji je financirala Udruga te tako učinili boravak u školi 
ugodnijim. U veljači je organiziran drugi po redu dječji maskenbal koji 
je i ove godine bio iznimno posjećen na veliku radost najmlađih žitelja 
Starog Slatinika. Pred Uskrs članovi su udruge uredili središte mjesta te 
ga učinili prepoznatljivim. Od ožujka do lipnja udruga je sudjelovala u 
organizaciji radionica i završne svečanosti građanske akcije Staza ljeko-
vitih biljaka kojom je uređena šetnica prema Križnom putu u Starom 
Slatiniku. Koncem mjeseca travanja organizirano je edukativno preda-
vanje gđe Silve Vrdoljak iz Centra za hagioterapiju Slavonski Brod pod 
nazivom Antropološko duhovni pristup čovjeku. Tijekom ljeta Udruga 
je pomagala pri organizacjii projekta „Spremni na klimatske promjene“ 
zajedno s Udrugom studenata Futuri Magistri i Općinom Brodski 
Stupnik čija će realizacija biti u rujnu i listopadu 2017. Za jesen je plan-
irana organizacija prve Dječje smotre folklora u Starom Slatiniku.
U svom radu Udruga Zlatnik ističu kvalitetnu suradnju s ostalim udru-
gama s područja Općine Brodski Stupnik i Županije Brodsko-posavsk, 
a ponajviše s OŠ „Ivan Mažuranić“ Sibinj PŠ Stari Slatinik.

U DVIJE GODINE ZLATNIK JE URADIO
JAKO VELIKE POMAKE U KVALITETI 
ŽIVOTA DJECE ALI I RODITELJA IZ 
STAROG SLATINIKA I OKOLICE



Ovogodišnje natjecanje sada već 
tradicionalne lige BOBSS, nat-
jecanje u vatrogasnim vještina-
ma djece ove je godine održano 
u Brodskom Stupniku! Ligu čine 
Općine Brodski Stupnik, Bebri-
na, Oriovac i Sibinj, a natjecanje 
se svake godine održava na dru-
goj lokaciji. Ukupno je nastupilo 
18 ekipa sa čak stotinu i osamde-
setoro djece u dobi od 6 do 12 go-
dina, Mali su vatrogasci pokazali 
ogroman entuzijazam, a dodjel-
jena su i priznanja po osvojenim 
mjestima.

OVOGODIŠNJA JE 
LIGA BOOBS
ODRŽANA U
BRODSKOM
STUPNIKU

Udruga za djecu “Buhbamara” proizašla kao rezultat projekta “Aktivni roditelji za aktivnu zajednicu”, a po 
završetku projekta nastavila je provoditi kraći odgojno-obrazovni program na području LAG-a Posavina, i 
to  na području općina Bebrina, Podcrkavlje, Čaglin, Sibinj i Brodski Stupnik, tri puta tjedno u trajanju od 
180 sati.
U neposrednom radu s djecom na ruralnom području od treće do šeste godine života, a osobito s djecom s 
posebnim potrebama, zapažaju potrebu za provođenje kraćeg odgojno obrazovnog programa.
Program je zamišljen s ciljem poticanja materijalno-organizacijskog okruženja, partnerstvu igraonice s 
roditeljima i širom zajednicom. Sistematskim radom osiguravaju kontinuitet u odgoju i obrazovanju, te 
poticanju cjelovitog razvoja djece u stjecanju znanja, vještina i navika za uspješno daljnje školovanje. Pri-
oritete daju igri kao osnovnoj aktivnostipredškolskog odgoja djece, uvažavajući je istovremeno kao osnovnu 
aktivnost, sredstvo i metodu rada.
Plan rasporeda dnevnih aktivnosti u Igraonici će se prilagoditi prema razvojnim zadaćama u skladu s inter-
esima i potrebama djece slijedom aktivnosti: dolazak u igraonicu, senzorička priprema, poticajna aktivnost, 
zajedničke aktivnosti prema planu i programu rada, užina, igra po izboru djece, odjevanje za odlazak kući.
Teme odgojno-obrazovnog rada se provode prema verificiranom planu i programu od MZOS.
Igraonice se financiraju iz projekta “Zaigraj srcem”, mjesečne uplate roditelja, te potpore jedinica lokalne 
samouprave.
Udruga uz provođenje kraćeg odgojno-obrazovnog programa organizira dodatne aktivnosti izvan Igraoni-
ca kao što su “Mala Olimpijada”, “Biciklijada”, odlazak na bazene, Zoološki vrt, kreativne radionice i slično. 
Proveden je projekt “I djeca imaju pravo na sugirnost”, a trenutno se provodi “Zagiraj srcem”, te “zajendo za 
klince”.

BUBAMARA BRINE 
ZA RAZVOJ I PUNI 
BOLJITAK DJECE



NAJUSPJEŠNIJA SEZONA U 
NOVIJOJ POVJESTI SLAVONCA
Cilj kluba je i ove sezone ostati pri vrhu tablice u II Županijskoj no-
gometnoj ligi u kojoj je prošle godine osvojeno odlično 4. mjesto

Nogometni klub  Slavonac iz 
Brodskog Stupnika prošle se-
zone je imao najuspješniju se-
zonu u novijoj povijesti kluba. 
Ostvareno je 4. mjesto u II. ŽNL 
– centar u konkurenciji od 14 
klubova sa osvojenih 49 bodova.  
U jesenskom dijelu prvenstva  
momčad predvođena trenerom 
Ivanom Aladrovićem osvojila je 
27 bodova te se našla na 3.mjestu. 
U proljetnom dijelu prvenstva ek-
ipa Slavonca je održala podjednak 
ritam pa je na kraju sezone osvo-
jeno 49 bodova i odlično 4.mjesto 
u vrlo jakoj konkurenciji klubova. 
Trener Ivan Aladrović je odstupio 
sa mjesta trenera početkom svibn-
ja pa je trenersku poziciju do kra-
ja sezone zauzeo Goran Jelinić te 
uspješno priveo sezonu kraju. Na-
jbolji strijelci protekle sezone bili 
su Saša Kljajić i Stjepan Sekić sa po 
9 postignutih pogodaka.
U novu sezonu uprava kluba na 
čelu sa predsjednikom Željkom 
Banožićem bila je primorana 
naći novo trenersko rješenje te je 
odučeno kako će momčad u novu 
sezonu voditi provjereni stručnjak 
iz Slobodnice – Ivan Blatančić. Sa 
pripremama se započelo sredinom 
srpnja, pristiglo je i nekoliko po-

jačanja, a cilj kluba je ostati pri 
vrhu tablice i ove sezone.
Druga kategorija kluba, limači, 
ove sezone pod vodstvom trenera 
Marka Medveda i Ivana Prebe-
ga bilježe sve bolje rezultate te se 
sada polako ubiru rezultati mu-
kotrpnog rada koji traje već dvije 
sezone. 
Nadamo se kako će se nastaviti ra-
diti jednakim ritmom i kvalitetom 
i da će se u dogledno vrijeme još 
više isplatit rad na rezultatskom 
planu.
I ove su godine obilježeni tradi-
cionalni “Dani Slavonca” sadrža-
jnim i zanimljivim trodnevnim 
programom, od 4. do 6. kolovoza. 
U sklopu manifestacije odigran 
je i Memorijalni turnir za sve po-
ginule branitelje, bivše članove 
NK Slavonca poginule u Domov-
inskom ratu. U finalnoj utakmici, 
koju je sudio sudac I. HNL, An-
drej Burilo iz Osijeka, sportski 
prijatelj NK Slavonca, sastali su se 
NK “Amater” i NK “Dinamo” Vi-
dovci-Dervišaga. Rezultatom 4:3 
pobjednik turnira je bio NK Om-
ladinac. Najboljim igračem turni-
ra proglašen je Antonio Novinc iz 
NK “Dinamo”, a najboljim vratar-
om Ivan Jerković iz NK “Amater”.

ODGOJ MLADIH 
GENERACIJA 
ŠAHISTA SADA 
JE GLAVNI 
CILJ KLUBA

Šahovski klub Zrinski

Šahovski  klub „Zrinski”  osnovan 
je 1999. god i  ove godine je navršio  
18 godina svog postojanja. Član 
je Brodsko-Posavskog šahovsk-
og i Hrvatskog šahovskog saveza. 
Klub je osnovan sa ciljem razvoja i 
popularizacije šaha i šahovske igre 
za sve ljubitelje ove drevne igre sa 
područja matične općine a i šire 
i  otvoren za sve uzraste, kako za 
mlade tako i za starije članove i 
naročito za  invalide. 
Klub ima trenutno 15 registriranih  
igrača od toga je osam seniora i 
sedam kadeta.
Klub se u seniorskoj konkurenciji 
u sezoni 2016 takmičio u III Hr-
vatskoj šahovskoj ligi i završio na 
pretposljednem mjestu. Izgubio je 
status trećeligaša jer  je ŠK Virovit-
ica ispala u našu grupu iz II lige.
U ovoj sezoni klub se natječe u IV 
šahovskoj ligi i bori za za vrh ta-
blice i povratak u III HŠL-u.
Takmičenje u 4. lige je prilika da 
se u mečevima seniora  „ubacu-
ju“ i kadeti kojima je to prilika da 
steknu iskustva
I danas-sutra zaigraju u prvom 
sastavu ravnopravno sa odraslim 
igračima. Povratak u viši  rang nije 
imperativ, i stoga u ovoj ligi forsi-
ramo mlađe uzraste nauštrb rezu-
ltata.
Klub nažalost nema logistiku da 
učestuje u državnoj kadetskoj ša-
hovskoj ligi ali će se od ove jeseni 
organizirati Županijsko kadetsko 
takmičenje sa deset ekipa u kojoj 
nastupa i šk „ Zrinski“.
Pored takmičenja u šahovskoj ligi 
šk „Zrinski“ nastoji organizirati 
dva do tri turnira godišnje. 



SEDAM DESETLJEĆA SVAČIĆA OBILJEŽENO JE GRADNJOM 
NOVE TRIBINE, ALI I SPEKTAKULARNIM KONCERTOM

Prošlu natjecateljsku sezonu 2016 
/17 u 2. ŽNL Centar, Svačić je za-
vršio na vrlo dobrom 3. mjestu.  
Kroz veći dio sezone momčad je 
igrala odlično te pet kola prije kra-
ja vodila na ljestvici.
Da je bilo malo više sreće te manje 
sportskih ozljeda, možda bi i slavi-
li na kraju, međutim nakon svega 
što se do prošle sezone događalo u 
i oko kluba, ovo je izvrstan rezul-
tat. Najbolji strijelac kluba je Josip 
Nižić sa 22 postignuta zgoditka.
Pred novu sezonu napustili su nas 
Matej i Ronald Vukoje, te trener 
Petar Vukoje koji su se vratili u 
matični klub Slobodnicu.
Ostatku ekipe pridružili su se Rob-
ert Ruhek i Mario Lucić iz Sibinja, 

Josip Marić iz Slobodnice, Mario 
Stasjuk iz Željezničara te Pavo 
Gudelj iz Graničara Klakar, a tren-
er u novoj sezoni je Mario Tadić.
U pripremnom periodu momčad 
je osvojila memorijalni turnir Jo-
sip Joka Pavlović u Slobodnici.
Klub je i ove godine nastavio sa 
tradicijom, te je tako i ove godine 
održan 17. Po redu memorijalni 
turnir Neven i Mijo na kojem je, 
uz obitelj poginulih, vijence pred 
spomen ploču položilia i delegaci-
ja 3. Gardijske brigade. Ujedno je 
održan i Turnir ulica na kojemu je 
sudjelovalo 6 ekipa, od kojih je na-
jbolja bila ekipa Centra.
U klubu se i dalje radi sa mladeži, 
pa će tako od ove sezone klub ima-

ti i limače u natjecanju pod organi-
zacijom Županijskog nogometnog 
saveza. Želimo uspješnu sezonu 
treneru Mariu Prskalu te njegovim 
limačima a limači bi u školi no-
gometa trebali dobiti novog tren-
era.
Ove godine klub slavi 70 godina 
postojanja a za tu obljetnicu up-
rava sa prijateljima i simpatizer-
ima kluba napravila je tribinu na 
zapadnoj strani stadiona ,novu 
ogradu i kućice za igrače. Ujed-
no,organizirali smo i pravi spek-
takl organiziravši koncert Marka 
Perkovića Thompsona na stadionu 
Dubovka na kojemu su, zajedno s 
Thompsonom, pjevale tisuće pos-
jetilaca.

Odlična sezona ali i dobra perspektiva za “sedamdesetogodišnjeg nogometnog mladića”

ŠPORTSKO DRUŠTVO 
BRODSKI STUPNIK - 
STARI SLATNIK

Športsko društvo Brodski Stup-
nik-Stari Slatinik jeda je od ak-
tivnijih sportskih udruga. Čak je 
35 članova udruge uključeno u 
Sekciju nogometnih rekreativnih 
veterana. Pri Športskom društvu 
djeluju sekcije: Škola nogome-
ta u Brodskom Stupniku i Škola 
nogometa u Starom Slatiniku. Za 

obje sekcije je osigurana neophod-
na sportska oprema te su uključeni 
u natjecanje pri ŽNS-u ispred no-
gometnih klubova koji djeluju u 
mjestima.
ŠD BS SS je realizirao projekt „ 
Svi smo MI partneri“ ugovoren 
sa Zakladom Slagalica iz Osijeka, 
ukupne vrijednosti 16.800,00 kn, 
kojim je uz edukacijske aktivno-
sti predstavnika OCD sa pod-
ručja Općine, izvršena adaptacija 
prostora gornjeg dijela Sportskog 
doma u Brodskom Stupniku.

ŠD BS SS je bio nositelj projek-
ta „Mala škola plivanja“ ukupne 
vrijednosti 84.000,00 kn, kojeg je 
iz programa “Poticanje programa 
obuke neplivača”, financiralo 
Ministarstvo znanosti, obrazovan-
ja i sporta, uz financijsku potporu 
u iznosu 67.200,00 kn, uz sufinan-
ciranje Općine Brodski Stupnik u
iznosu 16.800,00 kn. Na projektu 
su kao partneri sudjelovale škole s 
područja Općine, jer je upravo 110 
školske djece usavršilo plivačke 
sposobnosti i steklo zdrave navike.


