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 Obavljajući povjerene izvršne 

poslove u općini Brodski Stupnik, moram 

izraziti veliko zadovoljstvo učinjenim u 

razdoblju druge polovice 2017. godine i 

do današnjeg dana 2018. godine.

 Zajedno sa svojim suradnicima 

intenzivno sam radio na pripremi i 

kandidiranju mnogih projekata s ciljem 

razvoja naše općine te u ovom trenutku 

imamo ugovorenih projekata vrijednosti 

više od 6 milijuna kuna, a za koje je 

osigurano financiranje EU sredstvima ili 

iz nacionalnih izvora.

Značajne demografske 
mjere 
 Posebno želim istaknuti kon-

struktivnu suradnju s Općinskim vijećem 

koja je doprinijela donošenju odluka 

kojima se u velikoj mjeri podiže 

standard i kvaliteta života naših građana, 

a možda su od njih najznačajnije 

demografske mjere. Jedna od njih je 

program mjera za poticanje rješavanja 

stambenog pitanja mladih obitelji na 

području općine Brodski Stupnik, a koje 

uključuju financijsku pomoć za kupnju 

građevinskog zemljišta ili stambenog 

objekta na području općine, odnosno 

rekonstrukciju postojećih objekata, u 

vrijednosti do 10.000 kuna. Zatim, 

ukidanje komunalnog doprinosa za 

izgradnju ili dogradnju obiteljske kuće, 

povećanje rodiljnih naknada koja za prvo 

dijete iznosi 2.000 kuna, za drugo 4.000 

kuna, za treće 6.000 kuna, za četvrto 

8.000 kuna, za peto 10.000 kuna, te svako 

sljedeće dijete dodatnih 2.000 kuna. 

Općina sufinancira u 50-postotnom 

iznosu cijene knjiga i radnih bilježnica za 

sve osnovnoškolce, sufinancira boravak 

djece u dječjem vrtiću u iznosu od 500 

kuna mjesečno, te stipendira 6 studenata 

koji mjesečno primaju po 500 kuna.

Poticaji poljoprivrednicima 
i poduzetnicima
 Na odobrenju u Ministarstvu 

poljoprivrede je novi Programa raspola-

ganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu države na području općine 

Brodski Stupnik, a poljoprivrednike 

pomažemo i kroz Program potpora 

sufinanciranja pripreme projektne 

dokumentacije za korištenje EU fondova.

Poduzetnike potičemo na ulaganja u  našu 

općinu značajnim olakšicama oslobađa-

nja plaćanja komunalnog doprinosa i 

naknada po čemu smo vodeći u Brodsko-

posavskoj županiji.

 Znatno smo povećali i sredstva 

za rad svih naših udruga kako bismo im 

olakšali svakodnevno funkcioniranje i 

omogućili uvjete za postizanje željenih 

ciljeva i rezultata.  

 Sve navedeno činimo s ciljem 

osiguravanja elementarnih i kvalitetnijih 

životnih uvjeta, politikom vođenja 

Općine da se izvorna proračunska 

sredstva dobivena porezima i drugim 

davanjima naših građana izravno njima i 

vrate, a razvoj društvene i komunalne 

infrastrukture uspješno provodimo 

korištenjem EU sredstava i dokaz tome je 

realizacija proračuna.

 Zahvaljujem svim svojim 

suradnicima, općinskim vijećnicima i 

građanima općine na suradnji i pozivam 

sve da isto činimo i nadalje jer samo s 

izraženim zajedništvom možemo očeki-

vati pozitivne rezultate i napredak naše 

općine čiji Dan Vam svima čestitam!

UGOVORENI PROJEKTI VRIJEDNOSTI 
VIŠE OD 6 MILIJUNA KUNA

GORAN JELINIĆ, NAČELNIK OPĆINE



ZLATKO PRSKALO, PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

AKTIVAN, SUSTAVAN I USPJEŠAN
RAD VIJEĆNIKA

- Vijeće općine 
B r o d s k i  
Stupnik broji 
13 vijećnika, 
od čega je 7 
vijećnika iz 
koalicije HDZ-
a, HDSSB-a, 1 
NLDM, a 5 
vijećnika iz 

redova HSS-a. Bez obzira na 
formiranu većinu koju predvodi HDZ 
moram spomenuti da su dobri 
prijedlozi za poboljšanje kvalitete 
života naših građana uvijek podržani 
jednoglasno bez obzira na stranačku 
pripadnost. Od formiranja ovog 
saziva Općinskog vijeća slobodno 
mogu reći da je uz angažman i 

predanost svih vijećnika doneseno 
jako puno odluka koje su išle u smjeru 
financijskog olakšanja proračuna 
općine, a u korist naših građana. Kroz 
rad Vijeća trudili smo se usmjeriti na 
konkretne programske aktivnosti koje 
bi riješile niz problema i potreba s 
kojima se naši građani susreću i 
vjerujem da smo na tom planu 
napravili veliki iskorak. Sve ovo je 
ostvareno zbog maksimalnog 
angažmana svih vijećnika koji  
aktivno sudjeluju na sjednicama i 
predlažu ideje i rješenja za konkretne 
probleme. Veseli me što je jako 
mnogo dobrih ideja i naravno žalosti 
što zbog nedostatka novca ne 
možemo realizirati sve što bismo 
htjeli. Trudimo se biti pravedni prema 

svima jer potrebe su velike u svim 
segmentima društva i zato je jako 
bitno utvrditi prioritete. Općinsko 
vijeće se sastaje u prosjeku jednom u 
dva mjeseca, a po potrebi i češće. 
Sjednice su uvijek imale kvorum, a 
odaziv vijećnika je vrlo dobar. 
Osobno izražavam optimizam da 
ćemo u budućnosti biti još uspješniji i 
konstruktivniji, a sve s ciljem bržeg i 
uspješnijeg razvoja naše općine. 
Ovim putem želim iskoristiti priliku i 
zahvaliti svim kolegama vijećnicima, 
općinskom načelniku, zamjeniku 
općinskog načelnika i djelatnicama 
upravnog odjela na suradnji u 
proteklom razdoblju. 

GOSPODARSKA ZONA "RIŽINO POLJE"

OTVORENA SUVREMENA FARMA 
ZA UZGOJ PURANA

 U Gospodarskoj zoni "Rižino 
polje" u Brodskom Stupniku  
otvorena je suvremeno opremljena 
farma za uzgoj purana tvrtke Vindon, 
vrijedna 43 milijuna kuna, što 
predstavlja jednu od najvećih 
investicija u Brodsko-posavskoj 
županiji.
 Proizvodi  marke Vindon 
nose oznaku Hrvatske poljoprivredne 
agencije "Meso s hrvatskih farmi" 
kojom se jamči hrvatsko podrijetlo 
proizvoda sa strogo primjenjivanim 
načelima sljedivosti. Svježe pureće 
meso Vindon od prošle je godine i 
jedini nositelj službenog GMO free 
certifikata u Hrvatskoj.
 Svečanosti otvorenja su uz 
visoke predstavnike Vlade RH na čelu 
s  p r e m i j e r o m ,  A n d r e j e m  
Plenkovićem, nazočili i predstavnici 
Brodsko-posavske županije na čelu sa 
županom Danijelom Marušićem, a 
vlasnik koncerna "Vindija" Dragutin 

Drk tom je prigodom istaknuo 
pogodnosti koje Općina Brodski 
Stupnik pruža investitorima u svojoj 
gospodarskoj zoni, najavivši pri tome 
i svoja nova ulaganja.
 Općina je započela i potrebne 

radnje oko proširenja gospodarske 
zone radi stvaranja preduvjeta 
dolaska novih investitora koji će 
svoje poslovanje provoditi u našoj 
zoni otvarajući pri tome mogućnost 
novih zapošljavanja za naše građane.

Na otvorenju farme bio je i premijer Andrej Plenković sa suradnicima



CESTOGRADNJA

ZA REKONSTRUKCIJU I IZGRADNJU 
CESTA 1,8 MILIJUNA KUNA

Ministarstvo regionalnog razvoja i 
fondova EU odobrilo je općini 
Brodski Stupnik sufinanciranje 
projekta rekonstrukcije kolnika i 
oborinske odvodnje u Ulici Josipa 
Kozarca u Starom Slatiniku u iznosu 
od 200.000 kuna.  Izgradnju  
prometnica u našoj općini financira i 
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, 
ribarstvu i ruralnom razvoju Ugovo-
rom o financiranju (EU sredstva, 100 
posto sufinanciranje iz Podmjere 
7.2.2. PRR RH 2014-2020.) nastavka 
izgradnje Slavonske ulice u Brod-
skom Stupniku, vrijednosti 1.545.000 
kuna. Radovi na obje ceste započet će 
u rujnu.
U suradnji s investitorom, Hrvatskim 
cestama d.d., ishođena je građevinska 
dozvola za rekonstrukciju Ulice Ilije 
Martinovića u Starom Slatiniku, 
prometnog sustava cestovnog prome-
ta s gradnjom obostrano biciklističko-
pješačke staze i oborinske odvodnje, a 

ovi su radovi planirani za sljedeću 
godinu.
Sa Županijskom upravom za ceste 
Općina je surađivala na reguliranju 
imovinsko-pravnih odnosa radi 
ishođenja građevinske dozvole za 
radove asfaltiranja ceste Lovčić-
Bučje koji se planiraju izvoditi u 
sljedećoj godini.

Za pripremu projektne dokumentacije 
projekta "Izgradnja biciklističkih 
staza u općini Brodski Stupnik" osi-
gurali smo 250.000 kuna iz Minista-
rstva regionalnog razvoja i fondova 
Europske unije iz Programa pripreme 
lokalnih razvojnih projekata prihva-
tljivih za financiranje iz ESI fondova.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, 
ribarstvu i ruralnom razvoju odobrila 
je financiranje projekta Općine 
Brodski Stupnik: Rekonstrukcija i 
opremanje zgrade "Stara općina" u 
zgradu javne namjene - Igraonica i 
turističko-informativni centar, u 
sklopu operacije 7.4.1. "Ulaganja u 
pokretanje, poboljšanje ili proširenje 
lokalnih temeljnih usluga za ruralno 
stanovništvo, uključujući slobodno 
vrijeme i kulturne aktivnosti te 
povezanu infrastrukturu".
Vrijednost projekta je 2.000.535 
kuna, uz 100-postotno financiranje 
EU sredstvima, a početak radova je 
planiran ove jeseni nakon provedbe 
javne nabave koja je u tijeku.

U "STAROJ OPĆINI" 
IGRAONICA I TURISTIČKO-

INFORMATIVNI CENTAR 

Početak radova planiran je ove jeseni

DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA

UREĐENA I OPREMLJENA NARODNA 
KNJIŽNICA I ČITAONICA 

Projekt je sufinanciralo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 440.000 kuna

Nakon nekoliko godina postupnog 
uređivanja završena je i opremljena 
Narodna knjižnica i čitaonica u 
Brodskom Stupniku. Projekt je to koji 
je sufinanciralo Ministarstvo regio-

nalnog razvoja i fondova EU u iznosu 
od 440.000 kuna. Završetkom tog 
projekta naši građani imaju primjeren 
i kvalitetno uređen prostor za 
provedbu svojih aktivnosti.



IZASLANSTVO OPĆINE POSJETILO 
DISTRIBUTIVNI CENTAR ZA VOĆE I POVRĆE
 Kao primjer dobre prakse, 
Distributivni centar za voće i povrće 
kod Velike Gorice, u sklopu kojega će 
uskoro biti otvorena najmodernija 
ULO hladnjača, obišlo je izaslanstvo 
općine Brodski Stupnik, s kojim je 
bio i zamjenik brodsko-posavskog 
župana Stjepan Bošnjaković i 
županijski pročelnik za poljoprivredu 
Željko  Burazović.
 U z  H r v o j a  B u n j e v c a , 
direktora Distributivnog centra, o 
značaju ULO hladnjače za poljo-
privrednike, puno šire od prostora 
Zagrebačke županije, gostima je 
govorio zamjenik zagrebačkog 
župana Hrvoje Frankić. Rekao je da 
ovakav Centar, čiju politiku poslova-
nja određuju sami proizvođači, jamči 
sigurnu distribuciju i plasman 
proizvoda.
- Korist od njega imaju sami proizvo-
đači, a ne trgovci. Kroz ovakav 
Centar se kreira i razvija povjerenje 
krajnjega kupca i poljoprivrednih 
proizvođača, rekao je Frankić.
Od ideje, kada su članovi današnje PZ 
"Zagrebački voćnjaci" bili tek skupi-

na proizvođača na zelenoj tržnici, 
preko osnivanja zadruge, gradnje 
prve faze Distributivnog centra, 
dobivanja statusa proizvo-đačke 
organizacije, pa sve do gradnje i 
opremanja ULO hladnja-če, goste 
je kroz prezentaciju proveo Hrvoje 
Bunjevac uz zaključak kako je 
nužno udruži-vanje proizvođača i 
zajednički nastup na tržištu. 
Da se pojedinačnim pokušajima 
ne može uspjeti na globalnome 
tržištu, svjestan je i načelnik Općine 
Brodski Stupnik Goran Jelinić: - 
Naša Općina ima namjeru graditi 
poljoprivredni inkubator, koji bi se 
sufinancirao europskim novcem, a u 
kojemu bi, uz ostalo, bio prostor za 
preradu voća i povrća, meda i mesa te 
u konačnici i hladnjača. Kao dio 
pripreme projekta "Poljoprivredni 
inkubator Općine Brodski Stupnik", a 
koji ima osigurano i planirano 
financiranje EU sredstvima u 2019. 
godini, predstavnici naše općine i 
Brodsko-posavske županije, koja je 
prepoznala ovaj projekt kao strateški i 
priliku za razvoj i nove mogućnosti 

našim poljoprivrednicima, posjetili 
smo kao primjer dobre prakse 
Distributivni centar koji je vrlo sličan 
našem "Poljoprivrednom inkubato-
ru". On je kruna višegodišnjeg truda i 
rada s poljoprivrednicima i ulaganja u 
poljoprivrednu proizvodnju. Ovaj 
Centar zaokružuje ciklus - od 
proizvodnje do plasmana proizvoda, 
a voćarima i povrtlarima omogućuje 
sustavniji i sigurniji nastup na tržištu. 
Distributivni centar za voće i povrće 
d.o.o. primjer je suradnje lokalne i 
regionalne samouprave koji su 
zajedničkim udruživanjem izradili 
preradbene pogone i hladnjače. 

LAG POSAVINA 

PROJEKTI ZA 
RAZVOJ OPĆINE 

Lokalna akcijska grupa Posavina 
provodi Lokalnu razvojnu strategiju 
za programsko razdoblje do 2020. 
godine projektima koji se financiraju 
iz odobrene alokacije Mjere 19 
(Leader) Programa ruralnog razvoja 
RH 2014.-2020., za korisnike sa svog 
područja, među kojima su OPG-ovi, 
poduzetnici, udruge i drugi prihvatlji-
vi korisnici s područja općine Brodski 
Stupnik.
Na 1. LAG natječaj za TO 1.1.5. "Pot-
pora razvoju malih poljoprivrednih 
gospodarstava" (sukladan TO 6.3.1. 
iz Programa ruralnog razvoja), 

ukupne  v r i j ednos t i 
3 . 1 2 6 . 9 8 4  k u n a , 
prijavilo se 28 OPG-ova 
sa svojim projektima, od 
kojih je 6 s područja 
općine Brodski Stupnik, 

što će svakako uvelike doprinijeti 
razvoju i modernizaciji malih poljo-
privrednih gospodarstava, a time i 
cijelog LAG područja.
LAG provodi projekt "Radom za 
zajednicu i sebe!" iz programa 
"Zaželi",  financiranog iz Europskog 
socijalnog fonda, Operativnog pro-
grama Učinkoviti ljudski potencijali 
2014.-2020. ukupne vrijednosti 
projekta 8.380.865,77 kuna, gdje je 
na razdoblje od dvije godine zapo-
sleno 15 žena s područja općine 
Brodski Stupnik koje pružaju pomoć i 
podršku starijim osobama i osobama 

u nepovoljnom položaju na svom 
području. 
Realizacijom svojih projekata LAG 
Posavina izravno doprinosi razvoju 
općine Brodski Stupnik, razvijajući 
gospodarstvo i pružajući potrebne 
socijalne usluge, zapošljavajući pri 
tome trenutno 69 osoba. 
Pozivamo sve stanovnike općine 
Brodski Stupnik, a posebno predsta-
vnike gospodarskog i civilnog sekto-
ra, da nas posjete ili kontaktiraju kako 
bismo im mogli prenijeti informacije 
o mogućnostima ostvarivanja bespo-
vratnih potpora kroz Program rura-
lnog razvoja Republike Hrvatske te 
ostale nacionalne i EU fondove, a što 
može doprinijeti njihovom te ukup-
nom razvoju općine Brodski Stupnik.



RADOVI NA GROBLJIMA
Završeni su radovi na izgradnji 
ograde groblja u naselju Krajačići, 
izvedeni kao aktivnost projekta 
"Uređenje groblja Općine Brodski 
Stupnik", a koje je sufinanciralo 
Ministarstvo graditeljstva i prostor-
nog uređenja. U sklopu istog projekta 

tijekom ove godine izgrađene su staze 
na grobljima u Brodskom Stupniku i 
Starom Slatiniku gdje je također 
izgrađena nova ograda, a ovog ljeta 
radovi se izvode i na groblju u 
Lovčiću. 

Postavljena ograda na groblju u Krajačićima Izvode se radovi i na groblju u Lovčiću

USKORO ENERGETSKA OBNOVA 
SPORTSKIH OBJEKATA I DRUŠTVENOG DOMA 
Završeni su radovi postavljanja 
nove ograde na prostoru Sport-
skog objekta u Brodskom Stupni-
ku, vrijednosti 215.000 kuna, što 
uz postavljene reflektore i ulaga-
nja koja su dodatno učinili pred-
stavnici udruge NK "Slavonac" 

čini cjelovito preuređeni i opre-
mljeni prostor za provedbu 
sportskih aktivnosti. Uskoro 
slijedi i energetska obnova sport-
skog objekta (klubane) koju je 
odobrio Fond za zaštitu okoliša i 
energetsku  učinkovitost.

Istim natječajem, odobreni su i 
projekti energetske obnove javnih 
objekata u Starom Slatiniku te će 
se urediti Društveni dom i Sportski 
objekt (klubana), sveukupne 
vrijednosti 2.054.026,80 kuna.

KANALIZACIJSKI SUSTAV
Projekt "Brod 2" kojim će Općina 
Brodski Stupnik svojim građanima 
omogućiti besplatan priključak na 

kanalizacijski sustav u fazi je 
ishodovanja, odnosno rješavaju se 
neophodni imovinsko-pravni odnosi, 

a početak radova za priključke 
očekuju se u drugoj polovici sljedeće 
godine.

Nova ograda na igralištu NK Slavonca



SUPERBRZI
INTERNET 
Općina Brodski Stupnik potpisala je s 
Brodsko-posavskom županijom, kao 
nositeljem projekta, Sporazum o 
suradnji na projektu razvoja široko-
pojasne infrastrukture (superbrzi 
internet) zajedno s još 5 općina 
središnjeg dijela Brodsko-posavske 
županije. Ovim će projektom našim 
građanima i poduzetnicima biti 
osiguran kvalitetan superbrzi inter-
net, te se tako povećati konkurentnost 
našeg gospodarstva, ali i kvaliteta 
življenja u našoj općini.

SPREMNI NA 
KLIMATSKE PROMJENE 

U projektu "Spremni na klimatske 
promjene" Općina Brodski Stupnik 
sudjelovala je kao partner zajedno s 
nositeljem Udrugom studenata 
Futuri Magistri iz Slavonskog Broda 
i Udrugom Zlatnik iz Starog 
Slatinika. Projekt se temeljio na 
milenijskom cilju koji se tiče 
odgovora na klimatske promjene i 
poduzimanja hitnih intervencija u 
borbi protiv klimatskih promjena i 
njihovih posljedica. Zato je glavni 
cilj bio podizanje svijesti o tome 
među učenicima mlađe školske 

dobi, njihovim roditeljima, ali i u 
široj zajednici u ruralnim predje-
lima, konkretnije na području 
općine Brodski Stupnik.
Jedna od projektnih aktivnosti bila 
je izlet u Višnjan u Znanstveno 
edukacijski centar Višnjan i Zvjez-
darnicu gdje su učenici s područja 
općine te projektni partneri otišli na 
Znanstveni dan kako bi im stručnja-
ci održali predavanje i radionicu na 
temu klimatskih promjena.

KOMUNALNO PODUZEĆE

LOCORUM

LOCORUM D.O.O. je društvo s 
ograničenom odgovornošću osnova-
no Odlukom o osnivanju komunalnog 
poduzeća koje je donijelo Općinsko 
vijeće Općine Brodski Stupnik radi 
obavljanja komunalnih djelatnosti na 
području Općine Brodski Stupnik. 
Osim obavljanja komunalnih djela-
tnosti, poduzeće također vodi i 
knjigovodstvo udrugama na području 
LAG-a Posavina. Cilj osnivanja 
komunalnog poduzeća je unaprijediti 
kvalitetu životnih uvjeta na ovome 
području, odnosno unaprijediti 
kvalitetu održavanja javnih i zelenih 

SPREMNICI 
ZA ODVOJENO 
PRIKUPLJANJE 
PLASTIKE 
I PAPIRA 
Općina je potpisala ugovor s Fondom 
za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost kojim će se osigurati 
nabavka spremnika za odvojeno 
prikupljanje otpada za sva domaćin-
stva, sukladno Planu gospodarenja 
otpadom Općine Brodski Stupnik koji 
je usklađen s državnim Planom i 
normama koje propisuje EU. Ovim 
projektom procijenjene vrijednosti 
350.000 kuna, koji je sufinanciran EU 
sredstvima 85 posto, svako domaćin-
stvo će uz postojeći spremnik za 
mješoviti i komunalni otpad dobiti 
spremnike za odvojeno prikupljanje 
plastike i papira.

Učenici na Višnjanu

površina, održavanje objekata i 
uređenja komunalne infrastrukture, 
a sve uz maksimalno poštivanje 
načela zaštite okoliša i zdravstvene 
ispravnosti te zadovoljenja potreba 
građana.
Ključne djelatnosti su održavanje 
zelenih površina, održavanje 
čistoće javnih površina, pješačkih 
staza i parkirališta u zimskim 
uvjetima, održavanje groblja, 
obavljanje pogrebnih poslova te 
pružanje usluga radnim strojem. 
Zbog dotrajalosti strojeva u planu je 
nabavka traktora s priključcima 
koji bi omogućio efikasnije izvođe-
nje radova te time osigurao kvalitet-
niji život i povećao zadovoljstvo 
naših korisnika.
Novost je osnivanje dimnjačarske 

službe koja s radom za našu Općinu 
započinje u Rujnu 2018. godine 
dimnjačarske, a svoje usluge planira 
ponuditi putem koncesija i izvan naše 
Općine. 



AKTIVNI U ZAJEDNICI "Aktivni u zajednici" projekt je koji 
provodi naša Općina kroz program 
Zaklade Slagalica iz Osijeka. Uz jako 
puno dobre atmosfere, navijanja i 
druženja ovaj projekt je zaživio u 
Starom Slatiniku gdje su održane 
Sportske igre u kojima su osim 
učenika i učiteljica sudjelovali i 
roditelji, a ovom kao i nekim drugim 
aktivnostima prikupljala su se sred-
stva kojima se  uređuju novi podovi u 
Područnoj školi "Ivan Mažuranić" u 
Starom Slatiniku uz doprinos lokalnih 
sudionika predvođenih Udrugom 
Zlatnik.

Projektom se uređuju podovi u Područnoj školi u Starom SlatinikuProjektom se uređuju podovi u Područnoj školi u Starom SlatinikuProjektom se uređuju podovi u Područnoj školi u Starom Slatiniku

DIGITALIZACIJA
ŠKOLE

Područna škola "Ivan Mažuranić" u 
Starom Slatiniku provodi projekt 
digitalizacije škole! S velikim 
zadovoljstvom smo podržali ovakav 
projekt i osigurali nabavku 2 LCD 
televizora za učionice koji će se 
koristiti za kvalitetniju provedbu 
školskog programa.

Općina je omogućila nabavku 2 LCD televizora 

Antun Đurek iz Brodskog Stupnika 
dobitnik je godišnje nagrade Brodsko 
-posavske županije, Kovanice od 
zlata za istaknutu humanitarnu 
djelatnost i donatorske aktivnosti. 
Nagrada mu je uručena na svečanoj 
sjednici Županijske skupštine prigo-
dom obilježavanja Dana Brodsko-
posavske županije. Ovom velikom 
čovjeku i humanitarcu nije cilj samo 
prikupljanje humanitarne pomoći već 
i učenje sudionika svih akcija o 
važnosti pomaganja drugima.

ANTUNU ĐUREKU ŽUPANIJSKO PRIZNANJE 

JEDNODNEVNI IZLET
U DARUVARSKE TOPLICE 
Tijekom kolovoza Općina je osigurala besplatne 
jednodnevne izlete i kupanje u Daruvarskim toplicama za 
osobe starije od 54 godine s područja općine Brodski 
Stupnik koje je koristilo 175 osoba.



PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA 
Načelnik Goran Jelinić je u ime 
Općine Brodski Stupnik potpisao 
Ugovor o realizaciji programa 
predškolskog odgoja s Dječjim 

vrtićem "Ivančica" iz Oriovca koji 
ove godine započinje ranije, tijekom 
rujna. Nastavlja se tijekom sljedeće 
godine od siječnja do kraja svibnja, a 

odvijat će se za grupu djece Brodskog 
Stupnika i grupu djece Starog 
Slatnika u ukupnom trajanju od 280 
sati. 

PROMICANJE I UNAPREĐENJE SPORTA I ZDRAVOG ŽIVOTA 

Udruga Športsko društvo Brodski 
Stupnik - Stari Slatinik nastavlja s 
promicanjem, razvitkom i unapređe-
njem sporta i zdravog života na 
području općine te je i ove godine 35 
članova udruge sudjelovalo u 
aktivnostima Sekcije nogometnih 
rekreativnih veterana te sekcije Škola 
nogometa u Brodskom Stupniku koja 
broji 25 djece u dobi između 7 i 12 
godina te Škole nogometa u Starom 
Slatiniku s ukupno 20 djece u dobi 7-
10 godina.
Kao i prošle godine, partner su bili 
Općina Brodski Stupnik, Osnovna 
škola "Dr. Stjepan Ilijašević" Oriovac 
- Područna škola Brodski Stupnik i 
Osnovna škola "Ivan Mažuranić" 
Sibinj - Područna škola Stari Slatinik. 
Tijekom travnja i svibnja na Grad-
skim bazenima u Slavonskom Brodu 
proveli su projekt iz programa "Poti-
canje programa obuke neplivača". 

Program je  koristilo 109 školske 
djece od 1. do 4. razreda s područja 
općine Brodski Stupnik, koja 
pohađaju navedene škole-partnere, te 
su postigla veći stupanj usvojenosti 
plivačkih znanja i vještina i stvorili 

zdrave životne navike i brigu o 
zdravlju kroz organizirane aktivnosti 
koje su se provele u suradnji sa 
stručno osposobljenim kadrovima 
Ustanove za gospodarenje športskim 
objektima.

Čak 109 osnovnoškolaca sudjelovalo je u programu "Poticanje programa obuke neplivača" 

AKTIVIRAN RAD OPĆINSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE 
Odlukom Agencije za plaćanje u 
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 
razvoju, Općini Brodski Stupnik 
odobreno je iz Programa ruralnog 
razvoja RH 2014-2020. u iznosu 
62.500 kuna (100 posto EU sredstva) 
financiranje izrade Strateškog plana 

razvoja turizma.
Nakon provedbe postupka nabave i 
odluke o izrađivaču ovog dokumenta, 
Općina će uključiti sve dionike s 
područja naše općine kako bismo 
izradili što bolju Strategiju razvoja 
turizma, a koja će biti podloga za 

razvoj ove gospodarske grane kao i 
jačanje Turističke zajednice Općine 
te svih dionika koji se bave ili se 
planiraju baviti turizmom kao 
djelatnošću.
Naša Općina je aktivirala rad 
Turističke zajednice Općine Brodski 
Stupnik jer razvoj turizma na 
ruralnim područjima predstavlja 
značajan čimbenik aktivaciji i 
održivom razvoju ruralnih područja 
koji pomaže očuvanju lokalnog 
identiteta, tradicije i običaja, štiti 
okoliš, jača autohtonu, tradicijsku i 
ekološku proizvodnju. Sve navedeno 
već posjedujemo, samo to trebamo 
predstaviti javnosti pa su shodno 
tomu izrađeni zanimljivi promotivni 
materijali kakve do sada naša općina  
nije imala, a možete ih pogledati na
YouTube kanalu: 
https://www.youtube.com/channel/U
CVtGNUPFbdoL3QUAXMw90wA
/videos



U razdoblju od izdavanja posljednjeg 
Općinskog biltena Zavičajno društvo 
Stari Slatinik u drugoj dekadi svoga 
djelovanja nastavilo je sa najznačaj-
nijim aktivnostima. Krajem prosinca 
2017. godine organizirano je pred-
blagdansko druženje i domjenak za 
sve članove i simpatizere Zavičajnog 
društva na kojem je predstavljen rad 
Udruge kroz godinu na izmaku. Tom 
prilikom se prigodnim poklonima 
odalo priznanje dugogodišnjem 
tajniku Zavičajnog društva Josipu 
Salantiću na njegovom nemjerlji-
vom doprinosu u društvenom radu i 
razvijanju Zavičajnog društva Stari 
Slatinik, Starog Slatinika i Općine 
Brodski Stupnik.
Siječanj je tradicionalno rezerviran za 
Vinkovo koje se ove godine prosla-
vilo na vikendici Saše Grgurevića u 
Gajićima gdje se usprkos kiši i 
tmurnom vremenu dugo u noć družilo 
uz vatru, pečene kobasice i slaninu.   

Noć muzeja
Osim Vinkova u siječnju se održala i 
najvažnija aktivnost Zavičajnog 
društva Stari Slatinik a to je već 
tradicionalna Noć muzeja u Zavičaj-
noj zbirci Stari Slatinik. Time smo se 
pridružili programima više od dvjesto 

muzeja i institucija u Republici 
Hrvatskoj koje zadnji petak u siječnju 
provode ovu manifestaciju na nacio-
nalnoj razini. Tema ovogodišnje Noći 
muzeja bio je sport. Tom prilikom 
pripremljene su zanimljive izložbe 
vezane uz Stari Slatinik i staro-
slatinički sport. Prva je bila izložba 
sportske fotografije Ivana "Brace" 
Salantića, rođenog Staroslatinčana, 
pod nazivom "Sport u objektivu". 
Autor je dugogodišnji sportski 
fotograf i novinar koji je s ponosom 
istaknuo da mu je drago što je prvu 
svoju izložbu fotografija 
održao u svom rodnom 
Starom Slatiniku. 
Na drugoj izložbi mogli 
smo vidjeti razne memo-
rabilije vezane uz dva 
kluba, NK Svačić i ŠK 
Zrinski. Tako se moglo 
vidjeti nekoliko slika 
momčadi kroz povijest 
kluba, neke od mnogo-
brojnih pehara i plaketu 
za pedeset te nedavno 
dobivenu plaketu za sedamdeset 
godina postojanja nogometnog kluba. 
Također se mogla vidjeti i zanimljiva 
kolekcija tiskanih ulaznica utakmica 
na kojima je sudjelovao ili ih 
organizirao NK Svačić u posljednjih 
dvadesetak godina kao i kolekciju 
značaka grbova klubova, a s kojima je 
NK Svačić ili tadašnji NK Polet kroz 
svoju dugu povijest odigrao barem 
jedan susret. Na kraju su bili izloženi i 
pehari Šahovskog kluba Zrinski 
osvojeni na raznim turnirima i 
prvenstvima.  
Svakako najzanimljiviji dio večeri su 
bile sportske igre u kojima su 

sudjelovala djeca iz Područne škole u 
Starom Slatiniku kao i njihovi 
roditelji. Pripreme i provedbu ovih 
Sportskih igara priredile su vrlo 
vrijedne i aktivne učiteljice Područne 
škole: Marijana Krijan, Vlatka 
Jazvo, Anka Vrbešić i Blaženka 
Javor. 

Prezentacija knjige 
Na kraju ove večeri održana je 
prezentacija vrijedne knjige u nakladi 
Fakulteta za odgojne i obrazovne 
znanosti u Osijeku, a pod nazivom 
Leksikon slavonske narodne medi-
cine Brodskog Posavlja. Autori 
knjige su izv. prof. dr. sc. Emina 
Berbić Kolar, mag. prim. edu. Tanja 
Đurić, mag. prim. edu. Monika 
Grozdanović (Galović), mag. edu. 
hrv. jez. i knjiž. i pov. Josip Jagodar, 
mag. prim. edu. Antun Javor, mag. 
prim. edu. Tena Mihić i mag. prim. 
edu. Katarina Sudarević. Knjigu su 
posjetiteljima dodatno predstavila 
dvojica suautora Josip Jagodar i 
Antun Javor koji su govorili o cijelom 
procesu skupljanja materijala i 
tiskanja knjige. Također su opisali 
nekoliko recepata iz knjige za razne 

boljke i ozljede, a koje bi se mogle 
primijeniti i na sportske ozljede. Tom 
je prigodom članica Zavičajnog 
društva Zdenka Aničić pripremila 
nekoliko recepata i gotovih proi-
zvoda od pripravaka ljekovitih bilja. 
Prezentaciju knjige i kraj večeri 
uveličale su nastupom članice Pučke 
pjevačke skupine "Veseli Slatinčani".
Nastavak godine donio je malo 
smirivanje aktivnosti društva ali ne 
može se reći da se stalo s radom. Tako 
je u ožujku održana izborna skupština 
društva gdje je izabrano novo vodstvo 
za sljedeće dvije godine. Za predsje-
dnika je opet izabran Tomislav 

ZAVIČAJNO DRUŠTVO STARI SLATINIK

MNOGOBROJNE AKTIVNOSTI

ZLATKO PRSKALO, PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

AKTIVAN, SUSTAVAN I USPJEŠAN
RAD VIJEĆNIKA

U sklopu Noći muzeja predstavljen Leksikon slavonske 

narodne medicine Brodskog Posavlja

Dugogodišnjem tajniku Zavičajnog društva

 Josipu Salantiću uručeno priznanje 



PJEVAČKA SKUPINA "DRUMARICE" 

AKTIVNA GODINA 

Pjevačka skupina "Drumarice" u 
protekloj je godini imala brojne 
nastupe,  kako u Brodsko-
posavskoj županiji, tako i u 
susjednim županija, pa i u Bosni i 
Hercegovini, gdje su nastupile u 
Odžaku. Prošle godine su organi-
zirale i prvu manifestaciju pod 
nazivom "Drum drumila" osmi-
šljenu kao skup vokalnih pjeva-
čkih skupina, koja će se ove 
godine održati 13. listopada. 
Nastupile su na Stupničkoj berbi 
grožđa, u sklopu Brodskog kola na 
smotri pjevačkih skupina u Starim 
Perkovcima, na Katarinskom 

sajmu, te na Smotri pučkog 
crkvenog pjevanja u Srednjem  
Lipovcu, kao i božićnim koncer-
tima u Slobodnici i Brodskom 
Stupniku, na Antunovu u Batrini, u 
Starom Slatiniku na Večeri pučkih 
igrokaza, u Novskoj, Bocanje-
vcima, Drežniku. Sudjelovale su i 
na Danima Slavonca Brodski 
Stupnik, Danima šljiva i rakija u 

Siraču i na smotri u Kaniži. 
Aktivne su bile Drumarice i u 
humanitarnoj akciji Antuna 
Đureka u posjetu dječjem domu u 
Brezovici, a pomogle su i kupnju 
igračaka za igraonicu Udruge 
Bubamara. Pjevačka skupina 
nastavlja i dalje aktivnim radom i 
nadaju se sve većem uspjehu.

UDRUGA "SPRETNE RUKE" 

DA SE NE ZABORAVI RUČNI RAD 
- Udruga "Spretne ruke" iz Starog 
Slatinika još uvijek ne da od 
zaborava otrgnuti izradu ručnoga 
rada. Iako nas je mali broj, trudimo 
se prikazati svu raskoš rukotvorina 
- kaže Daliborka Paun. 
Tako se uz zlatovez na njihovom 
izložbenom štandu može vidjeti 
heklanje, šlinganje, štrikanje, 
vezenje, štikanje, te razni ukrasi 
pred Božić, vjenčići za vrata, stol, 
kao i ukrasi za bor. Uvijek su 
prisutni na mnogim sajmovima 
kako bi predstavili svoj rad, ali i 

svoje selo, općinu, pa i cijelu 
županiju. Već sada počeli su s 
pripremama za Katarinski sajam. 
Svake godine nastoje izložiti svoje 
radove i svojim mještanima, pa su 
tako ove godine imali izložbeni 
štand na Staroslatiničkom ljetu.
- Bilo bi nam drago da nam se 
pridruži još članova, zato su 
dobrodošli svi koji su željni 
druženja i vole ručni rad - poručila 
je Daliborka Paun. 

ZLATKO PRSKALO, PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

AKTIVAN, SUSTAVAN I USPJEŠAN
RAD VIJEĆNIKA

Lovinčić, za dopredsjednike su 
izabrani Anto Blatančić i Mihael 
Dudrak, a osim njih članovi novog 
Upravnog odbora postali su: Zdenka 
Aničić, Bernardica Čuljak, Miro 
Čuljak, Nikolina Dudrak, Josip 
Mach i Danijela Vrljić. Nova tajnica 

je Nikolina Dudrak, a rizničarka 
Danijela Vrljić.
- Osim svojih i pomaganja u 
aktivnostima drugih udruga s podru-
čja naše općine izdvojili bismo još i 
održavanje web stranice Zavičajnog 
društva na kojoj od ove godine 

možete vitrtualno razgledati našu 
Zavičajnu zbirku te posjet Zavičajnoj 
zbirci više od 60 školske djece u 
svibnju ove godine - napominje 
predsjednik Tomislav Lovinčić. 



UDRUGA ZA DJECU BUBAMARA 

USPJEŠNO PROVEDENI PROJEKTI 

Udruga za djecu Bubamara provodi kraći 
odgojno-obrazovni program na području 
LAG-a Posavina na sedam lokacija, od 
kojih su dvije lokacije u općini Brodski 
Stupnik gdje postoji velik broj djece, oko 
50. Program se financira uz potporu 
lokalne samouprave i roditelja, a Općina 
Brodski Stupnik daje najveći postotak 
sufinanciranja igraonice. Osnivači i 
članovi Udruge zajedno s odgojite-
ljicama uspješno su proveli projekte na 
natječaju HEP-a "I djeca imaju pravo na 
sigurnost", a cilj je bio djeci povećati 
svijest o prometu, te "Tolerancija je cool, 
budi s nama full!" kojim su stvorene 
prilike za razvoj novih aktivnosti i 

razvijene zdrave životne navike kod 
djece i unapređenje kvalitete života 
stanovnika općine Brodski Stupnik. Na 
natječaju Zaklade Slagalica uspješno su 
provedeni projekti "Zajedno za klince" 
kojim je stvoren novi sadržaj za 
kvalitetno i aktivno korištenje vremena 
djece na dječjem igralištu, te projekt 
"Zaigraj srcem" kojim su stvoreni uvjeti 
za nastavak kraćeg odgojno-obrazovnog 
programa. Iako mlada Udruga, predsje-
dnica i njezini članovi trude se organi-
zirati i provoditi aktivnosti s djecom do 
14 godina, kao što su odlazak na izlete u 
Zagreb u Zoološki vrt, u kino, u Požegu, 
izlet vlakom u Slavonski Brod na bazene, 
izlet u Lovčić - druženje djece i roditelja. 
Sudjelovali su i na manifestacijama dječ-
jeg karaktera na poziv ostalih udruga koje 
aktivno rade s djecom, kao što je odlazak 
na maskenbal u Sibinj i Stari Slatinik te 
sudjelovanje u pokladnoj povorci grada 
Slavonskog Broda i na Open Fun 
Football Schools. Udruga za djecu 
Bubamara zajedno sa svojim članicama, 

volonterima i djecom sudjelovala je i 
organizirala Malu olimpijadu i bicikli-
jadu.
- Kroz redovan rad udruge nastoji se 
organizirati niz aktivnosti kako bi se 
svakom djetetu pružila pomoć da se 
razvija u skladu s vlastitim potrebama, 
interesima i mogućnostima. Cilj je 
promicati slobodno kreativno i kulturno 
izražavanje djece i roditelja kroz sudjelo-
vanje na dječjim priredbama - napome-
nula je predsjednica Udruge Kristina 
Čeliković. 

KUD "ZRINSKI" 

USPJEŠNI NASTUPI I GOSTOVANJA 
Nakon uspješno organizirane prošlo-
godišnje Stupničke berbe grožđa na kojoj 
su gostujući izvođači imali priliku 
nastupati na novoj montažnoj pozornici 
na novoj lokaciji, ispred slike turističko-
informativne karte općine Brodski 
Stupnik, poznatog umjetnika Filipa 
Mrvelja, a koja se odlično uklopila kao 
pozadina pozornici, KUD "Zrinski" u 
proteklom razdoblju nije mirovao. Osim 
Berbe grožđa društvo je organiziralo još 
dvije manifestacije u Brodskom Stupni-
ku, Božićni koncert i Dječju smotru 
folklora pod nazivom "U kolo se hvataj".  
U obje manifestacije mještani općine 
Brodski Stupnik osim što su imali priliku 
vidjeti gostujuće KUD-ove, mogli su 
vidjeti i rezultate rada našega KUD-a. 
Kroz cijelo proteklo razdoblje obje 
sekcije KUD-a Zrinski održavale su 
redovne probe na kojima su uvježbane 
razne pjesme i koreografije a koje su 
predstavili na raznim nastupima i 
gostovanjima.  

Odrasla sekcija  nastupala je na sljedećim 
gostovanjima: u Klokočeviku, Luža-
nima, Dragaliću, Lipovljanima, Donjoj 
Vrbi, Starom Petrovom Selu, Novoj 
Bukovici, Novoj Gradiški, Sibinju, 
Starom Slatiniku, Kutima i na nedavnom 
Međunarodnom festivalu  u Vitezu 
(Bosna i Hercegovina).
Dječja sekcija nastupala je u Lužanima, 
Velikoj Kopanici, Beljevini i na svojoj 
Dječjoj smotri.  Također imali su jednu 
inozemnu miniturneju po 
Bosni i Hercegovini gdje 
su dva dana predstavljali 
općinu Brodski Stupnik 
u Posušju kod dječje 
folklorne skupine KUD-
a "Fra Petar Bakula" na 
njihovoj smotri folklora 
"Na Petrovu ognjištu".  
Tom su prilikom posjetili 
i Mostar i Međugorje. 
Osim velikih dojmova s 

gostovanja su se vratili i s mnoštvom 
novih poznanstava i prijateljstava.  
Gostoprimstvo je uzvraćeno kada je 
dječja sekcija KUD-a "Fra Petar Bakula" 
gostovala dva dana u Brodskom Stupniku 
i nastupila na Dječjoj smotri "U kolo se 
hvataj".
Ostvarena je i suradnja s KUD-om 
"Vrba" iz Donje Vrbe i KUD-om 
"Graničari" iz Stupničkih Kuta čiji su 
članovi aktivno sudjelovali u radu i 
nastupima našega KUD-a isto kao što su 
naši članovi sudjelovali u njihovim 
nastupima i gostovanjima.
- Ovom prilikom bismo pozvali mlade 
mještane iz naše općine i sve ostale koji 
se tako osjećaju, a vole druženja i 
putovanja da spoje ugodno s korisnim i 
postanu članovi KUD-a Zrinski - poru-
čuje tajnik KUD-a Tomislav Lovinčić.

Bubamara provodi razne, vrijedne 
projekte za djecu

Sudjelovali su i na maskenbalu

Dječja sekcija bila je na miniturneji po 
Bosni i Hercegovini

KUD-ovci su posjetili i Mostar i Međugorje

KUD "Zrinski”



PUČKA PJEVAČKA SKUPINA "VESELI SLATINČANI" 

TRADICIONALNI NAPJEVI SVOGA KRAJA 
Pučka pjevačka skupina "Veseli Slatin-
čani" nastala je s ciljem okupljanja žena u 
Starom Slatiniku i njegovanja tradicio-
nalnih napjeva ovoga kraja. U više od 
deset godina postojanja nastupali su na 
brojnim manifestacijama i priredbama, a 
neki od zapaženih su nastupi na 
Đakovačkim vezovima, na Brodskom 
kolu, smotri ckrvenih pjevanja, božićnim 
koncertima. U prethodnih godinu dana 
među zapaženijim nastupima bili su "Kad 
zapjevam i malo zagudim" Donja 
Bebrina, "Novogradske Ivanjske noći" 
Novi Grad, Tijelovski koncert u crkvi. sv. 
Josipa u Bukovlju, pjevanje marijanskih 
pjesama u Šumeću, "Urodila šuma 
žirovica" Bebrina, "Drum drumila" 
Brodski Stupnik i drugi. Svake godine 
PPS "Veseli Slatinčani" organizira Večer 

pučkih igrokaza i manifestaciju 
Staroslatiničko ljeto, koje su odlično 
prihvatili kako stanovnici Starog 
Slatinika, tako i susjednih mjesta te im 
redovito prisustvuju. Od samog osniva-
nja do danas Udruga ima jasan cilj - 
očuvanje tradicijskih običaja od zaborava 
i njegovanje kulturne baštine ovoga 
kraja. Pjesme s kojima 
se predstavljaju isklju-
čivo su starinski napjevi 
njihovog sela, Starog 
Slatinika. Članice sku-
pine zajedno s predsje-
dnicom Dubravkom 
Dudrak sve ove godine 
marljivo rade, a tradi-
ciju od zaborava ne 
čuvaju samo pjevanjem, 

nego i uvijek prikladnom nošnjom. 
Danas PPS "Veseli Slatinčani" ima 15 
aktivnih članova pod voditeljstvom 
Irene Matković i mnogobrojnih suradni-
ka koji podržavaju rad Udruge i pomažu 
da se tradicija ovoga kraja nikada ne 
zaboravi.  

UDRUGA "EKO-ETNO SELO LOVČIĆ”
OBILJEŽENA ČETVRTA OBLJETNICA STOPE SV. MARTINA 

Udruga Eko-etno selo Lovčić organizirala 
je i ove godine prigodan program 
prigodom 4. obljetnice postavljanja Stope 
sv. Martina - europskog obilježja 
spomenika posvećenih ovome svecu iz 
Toursa čiji se blagdan slavi 4. srpnja. 
Program je 1. srpnja počeo svetom misom 
u srednjovjekovnoj crkvi posvećenoj tom 
svecu na groblju u Lovčiću koju je 
predvodio vlč. Dragoslav Kozić. Nakon 
mise za sve je organizirano druženje uz 

Mušku pjevačku skupinu "Starotopljani".
Stopa sv. Martina u Lovčiću je svečano 
otkrivena 5. srpnja 2014. godine, a 
postavili su je Europska mreža kuturnih 
centara sv. Martin i Kulturni centar sv. 
Martin Hrvatska u suradnji s Brodsko-
posavskom županijom, Općinom Brodski 
Stupnik, Udrugom "Eko-etno selo 
Lovčić", Župom Bučje i Institutom za 
etnologiju i folkloristiku iz Zagreba.

UDRUGA "ZLATNIK" 

ZA KVALITETNIJI ŽIVOT DJECE I RODITELJA 
Udruga "Zlatnik" iz Starog Slatinika 
aktivno djeluje tri godine, a njen cilj je 
poboljšati kvalitetu i život djece i 
roditelja iz Starog Slatinika i okolice. U 
veljači ove godine organiziran je treći po 
redu dječji maskenbal koji je svake 
godine sve više posjećen na radost djece i 
odraslih. Pred Uskrs su članovi Udruge 
uredili sjedište mjesta. Od travnja do 
kolovoza Udruga je sudjelovala u 
organizaciji radionica i raznih aktivnosti 
koje su razveselile djecu. Udruga je 
također financirala nabavku novih 
strunjača za školu u Starom Slatiniku. 
Organizirana je radionica robotike i 
programiranja u suradnji s Udrugom 
IRIM Croatia.
Udruga "Zlatnik" inicijator je uređenja 
podova u školi Stari Slatinik zajedno s 

Općinom Brodski Stupnik i Zakladom 
"Slagalica". U sklopu toga na igralištu je 
organiziran "Dan obitelji" gdje su 
roditelji i djeca sudjelovali u sportskim 
igrama i natjecanjima. Roditelji su 
sudjelov
a l i  u  
pečenju 
k o l a č a  
koje su 
mještani 
S t a r o g  
Slatinika 
kupovali 
kako bi 
pomogli 
u  o v o j  
akciji.
U svom 

radu Udruga "Zlatnik" ističe kvalitetnu 
suradnju s ostalim udrugama Općine 
Brodski Stupnik i Brodsko-posavske 
županije, a ponajviše s OŠ "Ivan 
Mažuranić" Sibinj, PŠ Stari Slatinik.

ZLATKO PRSKALO, PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

AKTIVAN, SUSTAVAN I USPJEŠAN
RAD VIJEĆNIKA

U sportskim igrama i natjecanju na Danu obitelji sudjelovala su djeca i roditelji



VATROGASNA ZAJEDNICA 
SPREMNI POMOĆI U IZVANREDNIM SITUACIJAMA 
Vatrogasna zajednica Općine Brodski 
Stupnik osnovana je 2001. i predsta-
vljaju je predsjednik Anto Gubić, 
zamjenik predsjednika Mijo Jurišić, 
zapovjednik Damir Gubić, zamjenik 
zapovjednika Martin Horvatović i 
tajnik Dubravko Jurišić. Vatrogasnu 
zajednicu čine članice  DVD Brodski 
Stupnik, s izdvojenim odjeljenjem 
Krajačići i DVD Lovčić, a sveukupno 
Zajednica broji  98 članova. Vatroga-
snu djelatnost na području općine 
Brodski Stupnik, a po potrebi i šire, 
obavlja postrojba DVD-a Brodski 
Stupnik, kao stožerno društvo. Pored 
vatrogasne djelatnosti koja je propisana 
Statutom i zakonom o vatrogastvu 
društvo posebnu ozornost poklanja u 
radu s djecom i mladeži, koji postižu 
uspješne rezultate u natjecanjima u ligi 
pod nazivom BOBSS, a čine ju 
vatrogasne zajednice općina Bebrina, 
Oriovac, Brodski Stupnik i Sibinj. 
Važno je istaknuti da su ove godine 
djeca iz Krajačića u ukupnom poretku 
na županijskom natjecanju osvojila 
drugo mjesto.
Postrojba DVD Brodski Stupnik na 

svaku dojavu o požaru 
izlazi u zakonom određe-
nom vremenu.
 - Želimo spomenuti da 
smo nakon uloženih velikih 
napora, kako nas tako i 
načelnika naše Općine i 
Općinskog vijeća, kupili 
malo navalno vozilo Ford 
koje opremom i mogućno-
stima zadovoljava potrebe 
postrojbe DVD-a  Brodski 
Stupnik - napomenuo je 
predsjednik Anto Gubić.
Načelnik Općine Brodski 
Stupnik Goran Jelinić je dodao: - S 
ciljem povećanja vatrogasne spremno-
sti i učinkovitosti kako bi nam naselja u 
općini bila sigurna u slučaju neželjenih 
situacija, Općina je pomogla dona-
cijom DVD-u Brodski Stupnik u 
nabavci vozila. Ovim ulaganjem u 
sigurnost naših mještana želimo 
podignuti standarde kvalitete življenja 
u općini, a vatrogascima želimo puno 
uspjeha i što manje izlazaka na 
požarišta.
Svakako treba podsjetiti da su članovi 

DVD-a sudjelovali u osiguravanju 
pitke vodu za stanovnike općine u 
trenucima nemogućnosti korištenja 
pitke vode onečišćene kroz vodo-
opskrbni sustav Vodovoda. Za sve 
potrebite koji nisu mogli dolaziti 
samostalno po vodu, Općina Brodski 
Stupnik je u suradnji s vatrogascima i 
članovima Crvenog križa organizirala 
dostavu vode u bocama u sva naselja 
općine.

UDRUGA BSWIRELESS 

RADIONICA ZA DJECU 
Udruga BSWireless je tijekom prote-
kle godine održavala i poboljšavala 
bežičnu računalnu infrastrukturu 
putem koje članovi udruge imaju 
pristup besplatnom i neograničenom 
širokopojasnom internetu. Radom na 
mreži također pomažu svojim 
članovima i poboljšavaju njihovu 
tehničku kulturu i znanje. 
Također su održali malu elektroničku 
radionicu za djecu. Riječ je o 
MAKERbuino radionici na kojoj su 
djeca naučila lemiti elektroničke 
komponente te su na taj način sami 
napravili ručnu igraću konzolu. 

MAKERbuino je 
izvrstan edukacijski 
komplet kojeg je 
osmislio mladi Kar-
lovčanin Albert  
Gajšak i s kojim je 
uspješan u cijelom 
svijetu. Polaznici 
radionice su usput 
naučili i osnove 
elektronike i elektro-
ničkih komponenti 
te se lijepo družili. 

ZLATKO PRSKALO, PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

AKTIVAN, SUSTAVAN I USPJEŠAN
RAD VIJEĆNIKA

ŠAHOVSKI KLUB "ZRINSKI" STARI SLATINIK 

DUGOGODIŠNJI RAD 
Već dugi niz godina na području 
općine Brodski Stupnik djeluje 
Šahovski klub "Zrinski" Stari 
Slatinik. Klub je osnovan 1999. 
godine, a član je Brodsko-posavskog 

i Hrvatskog šahovskog saveza. 
Osnovan je  sciljem razvoja i 
popularizacije šaha za sve ljubitelje 
ove drevne igre s područja matične 
općine a i šire. U sklopu programa 

obilježavanja Dana općine, Šahovski 
klub "Zrinski" priprema turnir koji će 
se održati 9. rujna u Društvenom 
domu "Dr. Ante Starčević" u Starom 
Slatiniku, s početkom u 10 sati.



NK SLAVONAC 
USPJEŠNA SEZONA 
Nogometni klub "Slavonac" iz 
Brodskog Stupnika prošle sezone je 
imao još jednu uspješnu sezonu u nizu. 
Ostvareno je 6. mjesto u II. ŽNL - 
Centar u konkurenciji od 14 klubova s 
osvojenih 42 boda. U jesenskom dijelu 
prvenstva momčad predvođena trene-
rom Ivanom Blatančićem osvojila je 
17, dok je u proljetnom dijelu prvenstva 
ekipa Slavonca pojačala ritam pa je na 
kraju sezone osvojeno 42 boda i vrlo 
dobro 6. mjesto u vrlo jakoj konku-
renciji klubova. Najbolji strijelci 
protekle sezone bili su Saša Kljajić s 9 
pogodaka, dok su Ivan Prskalo i Josip 
Sekić postigli po 8 pogodaka. Ciljevi i 
ambicije za predstojeću sezonu su 
slični kao i do sada, a to je plasman u 
prvih 5 ekipa na ljestvici. Trener na 
raspolaganju ima 20 igrača, a igrački 
kadar se nije bitnije mijenjao u odnosu 
na prošlu sezonu.
Međutim, važnije od samog rezultata 
prošle sezone su radovi na infrastru-
kturi našeg stadiona. Odrađeno je puno 
posla, a svakako treba istaknuti da je 
posta-vljena nova ograda oko terena, 
postavljene su sjedalice na tribinama, 

postavljen je 
s e m a f o r ,  
kupljeni su 
aluminijski 
go lov i  z a  
omladinske 
ka tegor i j e  
k l u b a ,  
kupljeni su 
s t u p o v i  i  
zaštitne mreže iza golova, nove kućice 
za rezervne igrače i delegata te je 
popločen prostor ispred samog 
sportskog objekta. Ovo sve ne bi bilo 
moguće bez dobre volje i donacija 
naših sumještana, prijatelja i sponzora 
kluba te Općine Brodski Stupnik.
Ne smijemo ne spomenuti i drugu 
kategoriju kluba, limače. Ove sezone 
pod vodstvom trenera Marka 
Medveda i Ivana Prebega bilježe sve 
bolje rezultate te se sada polako ubiru 
rezultati mukotrpnog rada koji traje već 
dvije sezone. Nadamo se kako će se 
nastaviti raditi jednakim ritmom i 
kvalitetom i da će se u dogledno 
vrijeme još više isplatit rad na 
rezultatskom planu, pogotovo sada 

kada se i uvjeti rada uzdižu na višu 
razinu u odnosu na prošle sezone.
I ove su godine obilježeni tradicionalni 
"Dani Slavonca" sadržajnim i 
zanimljivim trodnevnim programom, 
od 3. do 5. kolovoza. U sklopu 
manifestacije odigran je i Memorijalni 
turnir za sve poginule branitelje, bivše 
članove NK Slavonca poginule u 
Domovinskom ratu. U finalnoj uta-
kmici, sastali su se NK "Svačić" i NK 
"Slobodnica". Boljim izvođenjem 
jedanaesteraca pobjednik turnira je NK 
Slobodnica. Najboljim strijelcem 
turnira proglašen je Pavo Gudelj iz NK 
"Svačić", a najboljim vratarom David 
Vrljić, također iz Svačića.

NK "SVAČIĆ" 
POVRATAK MEĐU 
ŽUPANIJSKE PRVOLIGAŠE 
U sezonu 2017./2018. NK "Svačić" 
Stari Slatinik ušao je s planom povratka 
u 1. ŽNL Brodsko-posavske županije, 
te je doveden novi trener Mario Tadić, 
osvježen je i pojačan igrački kadar s 
petoricom novih igrača i  kraj sezone 
završili su na 1. mjestu. No, naslov 
prvaka nije bio dovoljan za izravan 
ulazak u viši rang te su morali odigrati 
kvalifikacije protiv prvaka II. ŽNL 
Istok, Omladinca iz Starog Topolja i 
prvaka II. ŽNL Zapad, Omladinca iz 
Vrbove. U obje utakmice NK "Svačić" 
je pobijedio i vratili su prvoligaški 
status nakon dvije godine. Najbolji 
strijelac kluba u sezoni bio je Pavo 
Gudelj. Za NK "Svačić" su igrali: 
Matić, Čeović, V. Vrljić, N. Čuljak, L. 

Vrljić, A. Vrljić, F. Čuljak, Cindrić, 

Pranjić, Ruhek, Marić, Aračić, Nižić, 
Stasjuk, Gudelj, Perić, Kraft, Prskalo, 

Vukšić, Čavka, Lucić, D. Čuljak, 

Stepić, B. Čuljak, A. Čuljak. 
Juniori su ovu sezonu završili na 5. 
mjestu prvenstvene tablice, limači na 4. 
mjestu u svojoj ligi, a prijateljske 
utakmice igrali su i limačići. Klub je 

svečano proslavio i 70 
godina postojanja te je 
održana svečana sjedni-
ca na kojoj su dodijeljena 
priznanja i zahvalnice 
bivšim predsjednicima, 
kapetanima, najuspje-
šnijim trenerima, spon-
zorima i navijačima 
kluba. 

Rad na poboljšanju uvjeta 
Nastavljen je i rad na poboljšanju 
uvjeta pa se u zimi 2017. godine 
pristupilo preuređenju svlačionice, 
koja je završena pred početak proljetne 
sezone 2018. godine. Tijekom ovih 
radova ljudi u Klubu i oko Kluba 
odlučili su pronaći sredstva i sponzore 
te izgraditi sakristiju u crkvi u Starom 
Slatiniku i radovi su počeli u travnju 
2018. godine, a trebali bi biti gotovi do 
kraja godine. Drugi zahtjevniji projekt 
bio je postavljanje umjetne trave na dio 
betonskog igrališta čime su stvoreni 
bolji uvjeti treniranja mlađih kate-
gorija, skraćivanje korištenja dvorane u 

zimskim mjesecima i privlačenje djece 
na nogometno igralište. Na novoj 
podlozi odigran je i tradicionalni turnir 
ulica na kojemu je ove godine nastupilo 
6 ekipa, a titulu najbolje i prijelazni 
pehar odnijela je ekipa Makedonija 1.
Održan je i tradicionalni Memorijalni 
turnir Neven i Mijo, 18. put, koji je 
počeo polaganjem vijenaca kod 
spomen-ploče Nevenku Đakaloviću i 
Miji Vrljiću, a pobjednik turnira bila je 
ekipa Slavonca iz Brodskog Stupnika. 
Nastavljena je i tradicija održavanja 
Narančaste noći. Pred Klubom su novi 
izazovi i ciljevi od kojih je najvažniji 
zadržavanje prvoligaškog statusa i rad s 
mladima, a preduvjeti za dobar rad su 
stvoreni, kažu u Klubu i zahvaljuju 
svima koji su im pomogli u radu.   

NK "Svačić" ponovno u prvoj županijskoj ligi



Izdavač: Općina Brodski StupnikIzdavač: Općina Brodski Stupnik
Urednica: Marija KovačevićUrednica: Marija Kovačević

Tisak: Tiskara BestTisak: Tiskara Best

Izdavač: Općina Brodski Stupnik
Urednica: Marija Kovačević

Tisak: Tiskara Best


