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OPĆINE BRODSKI STUPNIK

GORAN JELINIĆ, NAČELNIK OPĆINE

USPJEŠNA REALIZACIJA PROJEKATA

Uloženi trud, rad i zalaganje
proteklog vremena, odnosno
kvalitetna priprema vidljivi su u našoj
općini kroz realizaciju nikad brojnijih
projekata u jednoj godini, u vrijednosti više od 7 milijuna kuna, a za koje je
osigurano ﬁnanciranje uglavnom EU
sredstvima i koji su u velikom stupnju
gotovosti ili fazi izvođenja.
Uz istaknutu konstruktivnu
suradnju s Općinskim vijećem koja je
doprinijela donošenju kvalitetnih i
ispravnih odluka kojima se u velikoj
mjeri podiže standard i kvaliteta
života naših građana, građani općine
Brodski Stupnik zasigurno mogu biti
zadovoljni smjerom kojim naša
Općina ide vođena timom koji zna,
može i hoće.
Uz spomenute projekte,
važno je istaknuti kako naša Općina
itekako vodi računa o svojim
žiteljima kojima nastoji pomoći kroz
sve svoje programe, a prvenstveno
socijalnim i demografskim mjerama.

Zadržavanje mladih
obitelji
Osim ranije donesenih mjera
povećanja rodiljnih naknada te
ukidanja komunalnog doprinosa za
izgradnju ili dogradnju obiteljske
kuće, izmijenjen 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 (do 20.000 kuna).
Budući da je Ministarstvo znanosti i
obrazovanja osiguralo nabavku

udžbenika, Općina je osigurala radne
bilježnice za sve osnovnoškolce uz
pripadajuće bilježnice za predmetnu
nastavu.
Završavajući projekt
rekonstrukcije zgrade "Stare općine"
osigurat ćemo najkvalitetnije uvjete
za provedbu igraonice za djecu, a
namjera nam je taj prostor
prenamijeniti u vrtić za djecu kojega,
kao i igraonicu za djecu, suﬁnanciramo te na taj način pomažemo
roditeljima djece.
Obrazovanje pomažemo i
ulaganjima u infrastrukturu te smo
ove godine pomogli u rekonstrukciji i
uređenju učionica u Područnoj školi u
Starom Slatiniku, a tijekom nove
školske godine namjera je isto učiniti i
u Područnoj školi u Brodskom
Stupniku.
Osim toga i dalje stipendiramo uspješne studente s područja naše
općine (6 studenata u mjesečnom
iznosu po 500 kuna).

Proširenje Gospodarske
zone "Rižino polje"
Na odobrenju u Ministarstvu
poljoprivrede je novi Program
raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu države na
području općine Brodski Stupnik te
pripremamo do kraja godine
raspisivanje natječaja na koji će se
moći javiti naši poljoprivrednici, koje
smo pomogli i suﬁnanciranjem
projektne dokumentacije za prijavu
na EU fondove koje je uspješno
iskoristilo 6 korisnika te suﬁnanciranjem kontrole plodnosti tla na
poljoprivrednim gospodarstvima.
Poduzetnike potičemo na
ulaganja u našu općinu značajnim
olakšicama oslobađanja plaćanja
komunalnog doprinosa i naknada po
čemu smo vodeći u Brodskoposavskoj županiji, a naša gospodarska zona je gotovo popunjena uz dva
nova poduzetnika koji su tijekom
godine kupili zemljište i započeli s
realizacijom svojih investicija. Zbog
toga smo od Ministarstva državne
imovine ishodovali dodatnih 10

hektara zemljišta za potrebe
proširenja Gospodarske zone "Rižino
polje".
Kontinuirano radimo na
poboljšanju komunalne infrastrukture
te smo uspješno priveli završetku
rekon-strukciju i uređenje Slavonske
ulice u Brodskom Stupniku, kao i
Ulice Josipa Kozarca u Starom
Slatiniku gdje su Hrvatske ceste
asfaltirale Ulicu Ilije Martinovića uz
izgradnju pješačko-biciklističkih
staza.
Vodimo računa o ravnomjernom razvoju i ulaganju u sva naša
naselja sukladno potrebama pa smo u
naselju Krajačići izgradili igralište s
umjetnom travom te klimatizirali
prostor društvenog doma, a u naselju
Lovčići će uskoro započeti radovi na
rekonstrukciji društvenog doma koji
će biti ﬁnanciran EU sredstvima
preko natječaja LAG-a Posavina.
Odlična suradnja s LAG-om
vidljiva je i kroz uspješnu provedbu
projekta "Zaželi" zahvaljujući
kojemu je zaposleno 17 žena s
područja naše općine koje brinu o
100-tinjak krajnih korisnika kojima je
potrebna pomoć i skrb.
Povedbom Programa javnog
rada "Zelena i čista općina Brodski
Stupnik", kojega je odobrio Hrvatski
zavod za zapošljavanje, Općina
Brodski Stupnik je dodatno uposlila 6
djelatnika na određeno radno vrijeme
u trajanju 6 mjeseci, a rade na
poslovima održavanja i uređenja
javnih površina.

Aktivirana Turistička
zajednica
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. Uz to,
stvaramo im i bolje i kvalitetnije
uvjete za rad, pogotovo sportskim
udrugama koje će završetkom
p r o j e k a t a e n e rg e t s k i h o b n o v a
sportskih domova dobiti primjerene
uvjete za provedbu svojih aktivnosti.
Komunalno poduzeće Locorum d. o.
o. brine o uređenju zelenih površina i

održavanju komunalne infrastrukture
te se kontinuirano oprema boljom i
kvalitetnijom opremom u čemu
naravno pomaže Općina tako da je
nedavno nabavljena oprema za
održavanje javnih zelenih površina:
kosilice, trimeri i kranski malčer koji
će pomoći u kvalitetnijem održavanju
kanalske mreže i poljskih i šumskih
puteva.
A k t i v i r a n a Tu r i s t i č k a
zajednica Općine Brodski Stupnik
uspješno radi na kvalitetnijoj organizaciji manifestacija, a završetkom
projekta uređenja "Stare općine"
dobila je i svoj prostor u gornjem

dijelu zgrade te će zapošljavanjem
dodatno profesionalizirati svoje
djelovanje.
Politika vođenja Općine je da se
izvorna proračunska sredstva dobivena porezima i drugim davanjima naših
građana direktno njima i vrate, dok
razvoj društvene i komunalne
infrastrukture uspješno provodimo
korištenjem EU sredstava, a dokaz
tome je realizacija proračuna koji je
vođen transparentno čemu svjedoči i
dobivena maksimalna ocjena!
Uvjeren sam da je rad
načelnika općine i njegovih najbližih
suradnika, zamjenika i djelatnika

jedinstvenog upravnog odjela te
djelatnika komunalnog poduzeća uz
izraženo zajedništvo i potporu svih
vijećnika Općinskog vijeća koji
donose kvalitetne i progresivne
odluke, vidljiv žiteljima općine
Brodski Stupnik kojima želimo
osigurati bolji i kvalitetniji život u
našoj općini!
Svima nama čestitam Dan općine
Brodski Stupnik!

ZLATKO PRSKALO, PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

ZA BOLJI I KVALITETNIJI ŽIVOT
NAŠIH GRAĐANA
Vi j e ć e o p ć i n e
Brodski Stupnik
broji 13 vijećnika.
Unatoč različitim
političkim
opcijama, moram
naglasiti da ovaj
saziv Općinskog
vijeća djeluje
izuzetno kvalitetno i homogeno jer
svi vijećnici su itekako svjesni velike
časti i odgovornosti koja im je
dodijeljena. Što se tiče osvrta na naš
rad unatrag godinu dana mogu izraziti
veliko zadovoljstvo jer smo održali
sve dogovorene sjednice, uvijek smo
imali kvorum i oko svih odluka
raspravljali argumentima i
činjenicama, te skupa donosili
najbolje odluke za našu općinu,

većinom jednoglasno. Sjednice
prolaze u prijateljskom i opuštenom
okruženju, ali se isto tako maksimalno ozbiljno pristupa svim točkama
dnevnog reda i vodi računa da svatko
kaže svoje mišljenje i daje svoje
prijedloge. Veseli me što je jako
mnogo dobrih prijedloga, ali zbog
nedostatka sredstava, nažalost, ne
možemo realizirati sve što bismo
htjeli. Trudimo se biti pravedni prema
svima i ne zaboraviti nikoga. Glavni i
jedini prioritet svih nas je isključivo
bolji i kvalitetniji život naših građana
na čemu predano radimo, a tako ćemo
nastaviti činiti i dalje. Nastojimo
realizirati što više projekata i ideja
navedenih u našem proračunu jer nam
je on polazišni temelj i ključni
dokument našeg djelovanja. Što se

Institut za javne ﬁnancije je
Općini Brodski Stupnik
dodijelio najvišu moguću
ocjenu, 5, za transparentnost,
što je dokaz ispunjavanja
svih obveza Zakona o
proračunu i Zakona o pravu
na pristup informacijama, te
preporuka Ministarstva
ﬁnancija.

tiče suradnje s općinskom upravom,
moram naglasiti izuzetno pozitivnu i
konstruktivnu suradnju s općinskim
načelnikom koji pokazuje visoku
razinu razumijevanja za odluke
Općinskog vijeća, spremnost na
dijalog i skupa s nama ulaže veliki
trud i rad kako bi rezultati bili što bolji
i naša općina išla naprijed. Osobno
izražavam optimizam da ćemo u
budućnosti biti još uspješniji i bolji jer
alternative nemamo. Ovim putem
želim iskoristiti priliku i zahvaliti
svim kolegama vijećnicima,
općinskom načelniku, zamjeniku
načelnika i djelatnicama upravnog
odjela na suradnji u proteklom
razdoblju, a našim građanima čestitati
dan općine Brodski Stupnik.

SVIM STANOVNICIMA
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
ČESTITAMO
10. RUJNA - DAN OPĆINE!
Goran Jelinić
načelnik

Zlatko Prskalo
predsjednik Općinskog vijeća

ENERGETSKA OBNOVA SPORTSKIH OBJEKATA

PROJEKTI VRIJEDNI VIŠE OD 1,3
MILIJUNA KUNA
zamijenjen veći dio
vanjske stolarije.
Završena je i prva faza
projekta "Energetska
obnova sportskog objekta
u Brodskom Stupniku"
kojeg također provodi
Općina Brodski Stupnik
uz suﬁnanciranje
Energetska obnova sportskog objekta u Starom Slatiniku
Europskog fonda za
vrijednosti je više od 710 tisuća kuna
regionalni razvoj (EFRR)
Privedena je kraju prva faza projekta
kroz Operativni program
"Energetska obnova sportskog objekta u „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.
Starom Slatiniku" kojeg provodi Općina Ukupna vrijednost projekta je 612.944,38
Brodski Stupnik uz suﬁnanciranje kuna, a u prvoj fazi su vanjski zidovi
Europskog fonda za regionalni razvoj o b l o ž e n i t o p l i n s k o m i z o l a c i j o m ,
(EFRR) kroz Operativni program izolirana je stropna i na manjem dijelu
"Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020. krovna konstrukcija te je zamijenjen dio
Ukupna vrijednost projekta je 710.456,25 vanjske stolarije.
kuna, a u prvoj fazi su vanjski zidovi Na oba objekta slijedi instaliranje
o b l o ž e n i t o p l i n s k o m i z o l a c i j o m , centralnog grijanja koristeći kotao na
izolirana je stropna konstrukcija te je drveni pelet te postavljanje instalacija za

hlađenje prostorija koje se planirana
pomoću rashladnih agregata za hlađenje.
Priprema tople vode osigurat će se
pomoću solarnih kolektora koji će biti
smješteni na južnoj strani krova
kotlovnica, a u svakoj kotlovnici će se
postaviti dva solarna spremnika
kapaciteta 500 litara. Postojeći sustav
rasvjete u oba objekta, koji je izveden
kombinacijom ﬂuorescentne rasvjete
starije generacije, zamijenit će se
odgovarajućim LED cijevima i LED
žaruljama.

Gotovo 613.000 kuna je energetska obnova sportskog
objekta u Brodskom Stupniku

EU SREDSTVIMA NABAVLJENA
OPREMA ZA ODRŽAVANJE OKOLIŠA
Projektom "Modernizacija tehnologija,
strojeva, alata i opreme u pridobivanju
drva i šumskouzgojnim radovima" koji se
suﬁnancira iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014.2020., Natječaja za provedbu M 8
"Ulaganja u razvoj šumskih područja i
poboljšanje isplativosti šuma"; Podmjera
8.6. Potpore za ulaganja u šumarske
tehnologije te u preradu, mobilizaciju i
marketing šumskih proizvoda; TO 8.6.1.
"Modernizacija tehnologija, strojeva,
alata i opreme u pridobivanju drva i
šumskouzgojnim radovima“, ukupne

vrijednosti 299.000 kuna, planirano je
ulaganje usmjereno povećanju
učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti,
ergonomije i sigurnosti radnih procesa u
šumskouzgojnim radovima kroz
modernizaciju postojećih i uvođenje
novih i okolišno prihvatljivih strojeva,
alata i opreme. Nakon provedene javne
nabave prva oprema, leđni čistači šikare,
traktorske kosilice, baterijska pila, stigla
je, te je stavljena u funkciju zaštite i
unapređenja prirodnog okoliša u našoj
općini!

GOSPODARSKA ZONA "RIŽINO POLJE"

PROŠIRENJE NA DODATNIH 10 HEKTARA
Gospodarska zona "Rižino polje" dobila
je novi izgled i to objektom koji za
potrebe svoje proizvodnje gradi
poduzetnik "Stolarija Rendula", a s
radovima proširenja, odnosno izgradnje
novih kapaciteta u Gospodarskoj zoni
započela je i tvrtka Vindon. Potpisan je i
Ugovor s tvrtkom Vertex d.o.o. koji će na
površini parcele oko 3.000 m² graditi
objekt za potrebe proizvodnje strojarskih
elemenata, koji je 9. po redu investitor u
ovoj Gospodarskoj zoni čime je ona
gotovo popunjena.
Razlog je to za proširenje Gospodarske
zone koje je i odobrilo Ministarstvo
državne imovine s dodatnih 10 hektara

zemljišta što je ispunjeni preduvjet za
privlačenje novih investitora koji u
Gospodarskoj zoni "Rižino polje" imaju

odlične uvjete i beneﬁte koje nudi Općina
Brodski Stupnik.

CESTOGRADNJA
ASFALTIRANJE I REKONSTRUKCIJAULICA

Rekonstrukcija kolnika i oborinske
odvodnje u Kozarčevoj ulici u Starom Slatiniku

Izvedeni su radovi asfaltiranja kolnika u
sklopu projekta "Rekonstrukcija kolnika i
oborinske odvodnje u Ulici Josipa
Kozarca" u naselju Stari Slatinik ukupne
vrijednosti 530.000 kuna, koji je s
200.000 kuna suﬁnanciralo Ministarstvo
regionalnog razvoja i fondova EU.
Postavljanjem asfaltnog sloja nastavljena
je izgradnja Slavonske ulice u Brodskom
Stupniku, ukupne vrijednosti 1.545.000
kuna koja je 100-postotno ﬁnancirana EU
sredstvima iz Mjere 7, TO 7.2.2.
Programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske 2014.-2020.
Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta
kojim Općina Brodski Stupnik podiže
razinu izgrađenosti infrastrukture
ugovoreno je s Agencijom za plaćanja u

poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom
razvoju.
Ulica Ilije Martinovića u Starom
Slatiniku dobila je potpuno novi izgled
nakon završetka radova Hrvatskih cesta
d.d. na prometnom sustavu cestovnog
prometa s gradnjom obostrano
biciklističko-pješačke staze i oborinske
odvodnje s površina čime su građani te
ulice napokon dobili primjerenu i sa
sigurnosnog aspekta infrastrukturu kakvu
i zaslužuju.

Potpuno novi izgled Ulice Ilije
Martinovića u Starom Slatiniku

Prilikom izvođenja ovih radova,
postavljena je i kompletna infrastruktura
vodoodvodnje, ne čekajući projekt Brod 2
koji kasni u provedbi i čiju realizaciju
očekujemo tijekom sljedeće godine čime

Uređenje Slavonske ulice u Brodskom
Stupniku ﬁnancirano EU sredstvima

će svi naši građani dobiti mogućnost
besplatnog priključenja na kanalizaciju.

LOCORUM
ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA,
DIMNJAČARSKA SLUŽBA

Odlukom o osnivanju komunalnog
poduzeća koje je donijelo Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik osnovan je
Locorum d. o. o. radi obavljanja
komunalnih djelatnosti na području
općine Brodski Stupnik. Ključne
djelatnosti su održavanje zelenih
površina, održavanje čistoće javnih
površina, pješačkih staza i parkirališta u
zimskim uvjetima, održavanje groblja,

obavljanje pogrebnih poslova, obavljanje
dimnjačarskih usluga te pružanje usluga
radnim strojem. U svrhu poboljšavanja
obavljanja komunalnih poslova poduzeće
je kupilo traktor New Holland koji
omogućuje eﬁkasnije izvođenje radova i
povećanje zadovoljstva svih korisnika.
Sredinom listopada 2018. godine
započela je s radom dimnjačarska služba.
Radi kvalitetnog obavljanja dimnjačarskih usluga poduzeće je kupilo teretno
vozilo te je dimnjačar opremljen svom
potrebnom opremom. Izmijenjeni Opći
uvjeti isporuke dimnjačarskih usluga za
područje općine Brodski Stupnik stupili
su na snagu 4. veljače 2019. godine.
Umjesto dosadašnjeg obveznog čišćenja
dimnjaka jedan puta godišnje uvedeno je
obvezno čišćenje dimnjaka dva puta
godišnje. Promijenjena je i cijena čišćenja

ULAGANJA U NASELJU KRAJAČIĆI
Mještanima naselja Krajačići stavljeno je
na raspolaganje uređeno malonogometno
igralište s umjetnom travom kao
podlogom, a koje će, naravno, moći

koristiti svi stanovnici općine Brodski
Stupnik.U proteklom razdoblju
klimatiziran je društveni dom, te je
uređeno i opremljeno dječje igralište.
Uređeno malonogometno igralište

dimnjaka koja umjesto dosadašnjih 80
kuna iznosi 40 kuna po dimnjaku. Uz
obostrano zadovoljstvo i odličnu suradnju
s udrugama poduzeće nastavlja voditi
knjigovodstvo udrugama na području
LAG-a Posavine.

STARI SLATINIK

ENERGETSKA OBNOVA DOMA
Općina Brodski Stupnik provodi projekt
"Energetska obnova Društvenog doma u
Starom Slatiniku" koji je suﬁnancirala
Europska unija iz Europskog fonda za
regionalni razvoj (EFRR) iz Operativnog
programa "Konkurentnost i kohezija"
2014.-2020. Ukupna vrijednosti projekta
je 730.626,25 kuna uz EU suﬁnanciranje
projekta od 452.080,02 kuna.
Projektom energetske obnove zgrade
društvenog doma u Starom Slatiniku
predviđeno je vanjske zidove građevine
obložiti toplinskom izolacijom, izolirati
stropove prema negrijanom potkrovlju,
postaviti toplinsku izolaciju ravnog krova
iznad grijanog prostora te zamijeniti

vanjsku stolariju loših toplinskih
karakteristika. Planirano je i uklanjanje
dijela postojećih rasvjetnih tijela te
postavljanje nove, energetski učinkovitije
rasvjete koja zadovoljava propise razine
osvijetljenosti. Postojeći sustav rasvjete
koji je izveden kombinacijom ﬂuorescentne rasvjete starije generacije će se
zamijeniti odgovarajućim LED cijevima i
LED žaruljama. U svim radnim
prostorijama predviđena je električna
rasvjeta koja zadovoljava normu HRN
EN 12464-1:2008, a sve će rezultirati
smanjenjem potrošnje energije u zgradi
javnog sektora.
Razdoblje provedbe projekta je od 4.

listopada 2018. godine do 4. listopada
2020. godine.

LAG POSAVINA

ZNAČAJNI PROJEKTI
Lokalna akcijska grupa Posavina provodi
Lokalnu razvojnu strategiju za
programsko razdoblje od 2014. do 2020.
godine kroz projekte koji će se ﬁnancirati
iz odobrene alokacije Programa ruralnog
razvoja za korisnike sa svog područja,
među kojima su OPG-i, poduzetnici,
udruge i drugi prihvatljivi korisnici s
područja općine Brodski Stupnik.

Potpore
poljoprivrednicima,
zapošljavanje
Na 1. LAG natječaj za TO 1.1.5. "Potpora
razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava", a koji je sukladan TO 6.3.1. iz
Programa ruralnog razvoja, prijavilo se
28 OPG-ova sa svojim projektima. Nakon
administrativne kontrole utvrđeno je da
svi pristigli projekti ispunjavaju kriterije
odabira te su odobrena sredstva od
3.126.984 kuna. Potpora po pojedinom
prijavitelju iznosi 111.678 kuna (15.000
eura), što će svakako uvelike doprinijeti
razvoju i modernizaciji malih poljoprivrednih gospodarstava. Ukupan iznos
potpore za 6 OPG-ova s područja općine
Brodski Stupnik iznosi 670.068 kuna.
LAG Posavina provodi projekt "Radom
za zajednicu i sebe!" iz programa
"Zaželi", ﬁnanciranog iz Europskog
socijalnog fonda, Operativnog programa
Učinkoviti ljudski potencijali 2014. –
2020. gdje je na razdoblje od dvije godine
zaposleno 17 žena s područja općine
Brodski Stupnik koje pružaju pomoć i
podršku starijim osobama i osobama u
nepovoljnom položaju. Ukupna
vrijednost projekta je 8.380.865,77 kuna.

LAG Posavina provodi projekt
"OPGenije" .Nositelj projekta je LAG
Zapadna Slavonija, uz LAG Posavinu
partneri su LAG Slavonska ravnica i LAG
Zeleni trokut. Projekt će trajati 24
mjeseca, a ukupna vrijednost projekta
iznosi 1.489.366,47 kuna. Iznos EU
potpore je 100 posto. Rezultati projekta
će biti educiranost i unaprijeđenost
znanja i vještina 30 dugotrajno
nezaposlenih osoba nakon čega će moći
pokrenuti vlastiti posao ili postati
kompetentniji i konkurentniji na tržištu
rada. Trenutno se provode edukacije za
agroturističkog tehničara koje pohađaju 3
korisnika s područja općine Brodski
Stupnik.
Ured LAG-a Posavina od 2. kolovoza
2019. godine posluje na novoj adresi u
Ulici Stjepana Radića 52 (kat iznad
Narodne knjižnice i čitaonice), 35 253

Brodski Stupnik. - Uvjereni smo da će
nam novi prostori omogućiti dodatnu
eﬁkasnost u radu i osigurati bolju
podršku, a s ciljem da našu dobru
suradnju u narednom razdoblju učinimo
još kvalitetnijom. Brojevi telefona,
telefaksa, e-mail adrese i ostali podaci
ostaju nepromijenjeni. Pozivamo sve
žitelje Općine Brodski Stupnik, a posebno
predstavnike gospodarskog i civilnog
sektora da nas posjete ili kontaktiraju
kako bismo im mogli prenijeti
informacije o mogućnostima ostvarivanja
bespovratnih potpora kroz Program
ruralnog razvoja Republike Hrvatske te
ostale nacionalne i EU fondove, a što
može doprinijeti njihovom te ukupnom
razvoju općine Brodski Stupnik - naglasio
je Goran Jelinić voditelj LAG-a
Posavina.

PREDSTAVNICI VELEPOSLANSTVA SAD-A U
OPĆINI BRODSKI STUPNIK

MLADI U RURALNOM PROSTORU
- TEMA SASTANKA

Predstavnici Veleposlanstva Sjedinjenih
Američkih Država u Republici Hrvatskoj
D i a n a M a t i j a š - Ve n g a r , B e s i m
Halilović, Radovan Alaupović i Tina
Mašić susreli su se s predstavnicima
Udruge za mlade "Stup", LAG-a
Posavina i načelnikom općine Brodski

Stupnik Goranom Jelinićem na sastanku
koji je održan u prostorijama Općine.
Veleposlanstvo SAD-a nedavno je
pokrenulo inicijativu pod imenom
"MeetUS", čiji je cilj oformiti grupu
stručnjaka za svaku pojedinu županiju
koji će raditi na proširenju i jačanju
djelovanja Veleposlanstva SAD-a u
Hrvatskoj te jačanju suradnje s lokalnim
predstavnicima svih sektora društva. Cilj
inicijative je ojačati i zadržati dobre
odnose s ključnim sudionicima u javnoj
upravi, gospodarstvu, obrazovanju i
civilnom društvu u cijeloj Hrvatskoj te da
se djelatnici Veleposlanstva predstave,
upoznaju s lokalnim potrebama i pronađu

POTPISAN SPORAZUM O SURADNJI S
BRODSKO-POSAVSKOM ŽUPANIJOM

PROJEKT RAZVOJA
ŠIROKOPOJASNOG INTERNETA

načine za suradnju.
Goste je zanimalo kako i na koji način
rade i djeluju udruge na području općine,
s kojim se izazovima susreću mladi te
koja su njihova razmišljanja i očekivanja.
Mladi su iz prve ruke dobili odgovore
kako se obrazuju mladi u Americi, na koji
način sudjeluju u svojim lokalnim
zajednicama te niz drugih informacija. Na
kraju su gosti istaknuli da ovo neće biti
posljednji posjet predstavnika američkog
veleposlanstva općini Brodski Stupnik te
su pozvali prisutne predstavnike da im se
slobodno jave sa svojim idejama i
projektnim prijedlozima.

PROMOCIJA
OPĆINE:
Načelnik općine Brodski
Stupnik Goran Jelinić
gostovao je u emisiji "Dobro
jutro, Hrvatska" gdje je
promovirao općinu Brodski
Stupnik te gledatelje HRT-a
upoznao s prilikama u ovoj
općini, prezentirao im
kulturnu i gospodarsku sliku
te zanimljivosti, ali i
problematiku s kojom se
susreću.

Općina Brodski Stupnik potpisala je
Sporazum o suradnji s Brodskoposavskom županijom na projektu
razvoja širokopojasnog pristupa u
područjima u kojima ne postoji dostatan
komercijalni interes za ulaganja.
Brodsko-posavska županija je već
temeljem ranijeg sporazuma nositelj
projekta Razvoja infrastrukture
širokopojasnog pristupa na području
županije koji obuhvaća područje općina
Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje,
Oriovac, Podcrkavlje i Sibinj u dijelu

aktivnosti izrade Studije izvodljivosti i
Plana razvoja.
Ovaj Projekt se provodi u okviru
Okvirnog nacionalnog programa za
razvoj infrastrukture širokopojasnog
pristupa u područjima u kojima ne postoji
dostatan komercijalni interes za ulaganja
(ONP), sukladno kojem će se prijaviti na
natječaj za suﬁnanciranje fondovima
Europske unije. Projektom se planira
izgradnja otvorene pristupne mreže
elektroničkih komunikacija sljedeće
generacije (NGA).

PROJEKT
WIFI4EU

ELEMENTARNA NEPOGODA

Općina Brodski Stupnik je među 2.800
općina i gradova zemalja Europske unije
koji su dobili sredstva u iznosu od 15.000
eura za instaliranje najmodernije opreme
za Wi-Fi pristupne točke na javnim
površinama.
- Zahvala prije svega našem općinskom
vijećniku, Draženu Klisuriću iz udruge
BSWireless koji je sudjelovao u pripremi
i prijavi projekta kojim ćemo omogućiti
besplatan Wi-Fi pristup za naše građane u
javnim prostorima kao što su parkovi,
trgovi, javne zgrade, knjižnice - istaknuo
je načelnik Goran Jelinić.

Zbog nezapamćeno velikih oborina koje
su 23. lipnja 2019. godine zahvatile
općinu Brodski Stupnik došlo je do
plavljenja domova i dvorišta
uzrokovanim izlijevanjem
bujičnih kanala, a
najugroženije su pomagali
pripadnici DVD-a općine.
Na zahtjev Općine, župan
Brodsko-posavske županije
Danijel Marušić je i za
Općinu Brodski Stupnik
proglasio elementarnu
nepogodu te očekuju od
državnih institucija da
nadoknade štetu

domaćinstvima, gospodarstvenicima,
poljoprivrednicima, ali i samoj Općini.

TURISTIČKA ZAJEDNICA

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA
Naša Općina je prošle godine
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 istaknuo je načelnik općine Goran
Jelinić.
Općini Brodski Stupnik
Odlukom Agencije za plaćanje u
U suradnji s vinarima i
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom
razvoju, odobreno je iz Programa u d r u g a m a s p o d r u č j a o p ć i n e
ruralnog razvoja Republike Hrvatske Turistička zajednica je organizirala
2014.-2020. ﬁnanciranje izrade obilježavanje početka vinogradarske
Strateškog plana razvoja turizma u godine koje se događa o blagdanu sv.
iznosu 38.500 kuna
(100 posto EU
sredstva). Općina je
uključila sve dionike sa
svog područja kako bi
izradili što bolju
Strategiju razvoja
turizma, a koja će biti
podloga za razvoj ove
Međunarodni oldtajmerski susret
gospodarske grane kao
i jačanje Turističke
zajednice općine te svih dionika koji Vinka. Tako su se 19. siječnja 2019.
se bave ili se planiraju baviti godine, na prostoru ispred Hotela
Stupnički dvori u Brodskom
turizmom kao djelatnošću.
Stupniku,
okupili posjetitelji koji su
Značajan pomak u
s
e
u
s
m
j
eravali prema stazi
o rg a n i z i r a n j u m a n i f e s t a c i j a i
obilježenoj
prolaznim markerima s
događaja na području općine, a
putokazima
prema punktovima na
nositelj kojih je Turistička zjednica
kojima
je
bila
organizirana okrjepa
već je vidljiv.
kuhanim vinom s gastro
ponudom, uz neizostavno
stupničko vino, a sve
"začinjeno" svirkom
tamburaša.
Turistička zajednica
Općine Brodski Stupnik
bila je i suorganizator
Advent u općini Brodski Stupnik
3.Međunarodnog
oldtajmerskog susreta,
sitelj kojeg je
Advent, Vinkovo, susret Oldtajmerskin oklub
Brod na Savi, a
odltimera
koji je održan 15. lipnja 2019.godine.
Na prostoru parkirališta i
Turistička zajednica općine Brodski središnjeg Trga ispred zgrade Općine
Stupnik s organizacijama civilnog u Brodskom Stupniku svi ljubitelji
društva koje djeluju na području starodobnih vozila imali su priliku
općine organizirala je 15. prosinca vidjeti izložena vozila uz organizirani
2018. godine prvi put "Advent u program u kojem su nastupile domaće
općini Brodski Stupnik."
pjevačke skupine s područja općine, a

Proslava Vinkova

nastavak je slijedio ispred i u hotelu
Stupnički dvori gdje je bio upriličen i
zajednički ručak i druženje.

Projekt uređenja
Lovačke kuće
Nakon što je prošle godine
postavljena vanjska stolarija na objekt
"Lovačke kuće" u Starom Slatiniku i
ove godine nastavljeno je s ulaganjem
u ovaj objekt društvene namjene.
U tome će Općini pomoći
Ministarstvo regionalnog razvoja i
fondova Europske unije s kojim je
potpisan Ugovor o suﬁnanciranju u
iznosu od 200.000 kuna, a kojim će
uređivati unutrašnjost objekta kako bi
ga čim prije stavili u funkciju
društvene namjene i potencijala za
razvoj turizma u općini.
Nakon provedene javne
nabave započele su radnje
projektiranja projekta za "Izgradnju
biciklističkih staza u općini Brodski
Stupnik" vrijednosti 182.000 kuna.
Ministarstvo regionalnog razvoja i
fondova Europske unije suﬁnancira
90 posto projekta iz Programa
pripreme lokalnih razvojnih projekata
prihvatljivih za ﬁnanciranje iz ESI
fondova.

Nastavlja se uređenje Lovačke kuće

REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE "STARE OPĆINE"
Realiziran je projekt 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''.
Projekt je ugovoren s Agencijom za
plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i
ruralnom razvoju u iznosu od 2.000.535
kuna, uz 100- postotno ﬁnanciranje EU
sredstvima.

BESPLATNE RADNE BILJEŽNICE ZA SVE
OSNOVNOŠKOLCE
Općina Brodski Stupnik je nastavila s
podrškom roditeljima i ulaganjima u
obrazovanje te je ove godine umjesto
suﬁnanciranja udžbenika, koje je
osiguralo Ministarstvo znanosti i

obrazovanja, za sve osnovnoškolce (od 1.
do 8. razreda) s područja općine Brodski
Stupnik osigurala radne bilježnice,
sukladno potrebama i programu
dobivenim od osnovnih škola. Uz radne

bilježnice, školarce je prvi dan škole u
njihovim klupama dočekao i određeni
broj bilježnica (pisanke, matematičke, i
dr.) dostatnih za sami početak nastave.

UREĐENJE KRIŽNOG PUTA I EDUKATIVNE STAZE

Članovi Zavičajnog društva Stari Slatinik
uređivali su prostor oko Križnog puta

Za projekt uređenja "Križnog puta i
edukativne staze" u Starom Slatiniku u
sklopu tipa operacije 8.5.2. "Uspostava i

uređenje poučnih staza, vidikovaca i
ostale manje infrastrukture" iz podmjere
"Potpora za ulaganja u oboljšanje
otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih
ekosustava" Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske 2014.-2020., Općini
Brodski Stupnik odobren je iznos od
739.047,10 kuna.
U sklopu planiranog projekta, planirana
je izgradnja, obnova/popravak i uređenje
postojeće edukativno religiozne staze,
Križnog puta, kao i obnova križnih
postaja. Uz navedenu edukativno
religioznu stazu planiraju se urediti
površine za druženje i rekreaciju, te se

planiraju postaviti/ izvesti i edukativnoinformativne ploče, info-tablice,
smjerokazi, klupe, koševi za otpatke,
nadstrešnice, sjenice i WC-i s infotablama.
Cjelokupno ulaganje uvelike će
pridonijeti educiranju i informiranju o
šumi, održivom gospodarenju šumama,
zaštiti šuma i okolišu. Projekt je od
društvenog značaja, ima krajnji cilj
promicanje i korištenje rekreacijskih,
zdravstvenih i turističkih funkcija šuma te
prirodne ljepote krajobraza uz održavanje
škole u prirodi.

PONOVO USPOSTAVLJENA SURADNJA
IZMEĐU DVA STUPNIKA
Održanim kulturno-umjetničkim
programom povodom Dana općine
Stupnik na kojem su nastupili domaćini,
KUD "Kraluš" kao i KUD "Zrinski" i PS
"Drumarice" iz Brodskog Stupnika te
zajedničkog druženja s domaćinima, sa
sigurnošću se može potvrditi da su
ponovo, kako i priliči, uspostavljeni
međusobni odnosi između dva Stupnika,
odnosno istoimenih općina na čelu s

načelnicima Brunom
Perkovićem i Goranom
Jelinićem.
Osim vatrogasaca koji imaju
kontinuiranu suradnju,
uspostavili su je i nogometaši, a
povodom Dana općine Brodski
Stupnik u svečanom programu
gosti će biti i kulturnoumjetničko društvo iz Stupnika.

MJERE ZA POTICANJE RJEŠAVANJA
STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI

Na prijedlog načelnika Gorana Jelinića
povećani su ﬁnancijski iznosi

Potpisani su ugovori s korisnicima
Programa mjera za poticanje rješavanja
stambenog pitanja mladih obitelji kojima

se namjerava pomoći stanovništvu u
rješavanju stambene problematike s
ciljem naseljavanja mladih obitelji te
sprečavanjem raseljavanja s područja
općine Brodski Stupnik.
Na prijedlog načelnika Gorana Jelinića,
na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća,
održanoj 29. srpnja 2019. godine,
Program je doživio izmjene u
ﬁnancijskim iznosima koji su povećani

tako da sada ﬁnancijsku pomoć za kupnju
građevinskog zemljišta ili stambenog
objekta na području općine, odnosno za
rekonstrukciju postojećih korisnici mogu
dobiti u iznosu do maksimalnih 20.000
kuna. Iznos za mjeru kojom se suﬁnancira
priključak na komunalnu infrastrukturu
povećan je na maksimalno 10.000 kuna
po korisniku.

UDRUGA ZA DJECU "BUBAMARA"

IZLETI, MANIFESTACIJE, DRUŽENJA
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. Osnivači i
članovi Udruge zajedno s odgojiteljicama
uspješno su proveli "Malu olimpijadu" i
"Biciklijadu".
Iako mlada udruga, predsjednica i njezini
članovi se trude organizirati i provoditi
aktivnosti s djecom do 14 godina, kao što
su odlazak na izlet u Osijek u Zoološki
vrt, posjet eko-gospodarstvu "Orlov put",
izlet u kino, izlet i druženje na Poloju i
Petnji, izlet vlakom u Slavonski Brod,
izlet na bazene, u Lovčić - druženje djece i
roditelja. Članovi s djecom sudjelovali su
na brojnim dječjim manifestacijama 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, te nastup na Božićnom koncertu u
Donjim Andrijevcima. Posjetili su i
sudjelovali u vježbama u DVD-u Brodski

Stupnik, a djeca su posjetila i Općinsku
upravu, te načelnika općine Brodski
Stupnik.
- 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 - naglasila je
predsjednica udruge Kristina Čeliković.

PROJEKT "AKTIVNI U ZAJEDNICI"
Prigodnom završnom priredbom u
Područnoj školi u Starom Slatiniku
završio je projekt kojeg je Općina
Brodski Stupnik provodila iz programa
"Aktivni u zajednici" Zaklade Slagalica
iz Osijeka. Još jednom je pokazana snagu
i zajedništvo ove lokalne zajednice koja
je prepoznavši problem neadekvatnih
uvjeta u školi uspjela prikupiti znatno
više od prvotno planiranih sredstava za
uređenje podova u dvije učionice u školi u
Starom Slatiniku te na taj način potpuno
adaptirati i zidove učionica te garderobu.
U projektu su sudjelovale udruge iz
Starog Slatinika predvođene udrugom
Zlatnik, učiteljicama i roditeljima.

AKTIVNOSTI ZA OSOBE STARIJE ŽIVOTNE DOBI
Dokaz da se vodi računa o osobama starije
životne dobi s područja općine Brodski Stupnik je i to što
je Općina tijekom kolovoza, u terminima 6., 13., 20 i 27.
kolovoza i ove godine osigurala odlazak umirovljenika u
toplice, ovaj put na kupalište Aquapolis u Bizovačke
toplice. Uz besplatan prijevoz autobusom, osiguran je
besplatan ulaz na kupalište koje nudi sadržaje
rekreacijskog bazena, jacuzzija, 2 termalna bazena,
poluolimpijski bazen, neplivački bazen, bazen s
valovima, tobogan i sve to uz animacijski tim.
Nadamo se da su svi sudionici ovih aktivnosti
iskoristili ljekovita svojstva termomineralne vode uz
opuštajuću dobru atmosferu i raspoloženje - poručuju iz
Općine.

ZAVIČAJNO DRUŠTVO STARI SLATINIK

AKTIVNA GODINA

Zavičajnu zbirku posjetili su i učenici OŠ Sibinjskih žrtava

U proteklom razdoblju Zavičajno društvo
Stari Slatinik odradilo je niz zanimljivih
aktivnosti. Uz jako dobru suradnju s
Općinom, Turističkom zajednicom
Brodski Stupnik te udrugama i
organizacijama civilnog društva s
područja općine sudjelovali su na prvom
Adventu u Brodskom Stupniku.
Sudjelovali su i u provedbi
Staroslatiničkog ljeta te pomagali u
provedbi mnogih dječjih priredbi kroz
godinu. Zajedno s LG "Vepar" iz Starog
Slatinika organizirali su tradicionalnu
proslavu Vinkova koje se održalo ove
godine u Lovačkoj kući na Travniku. Uz
pomoć članova Lovačkog društva, a

posebice Josipa Uremovića koji je
skuhao lovački gulaš, ugostili su
hodočasnike Marijanskog zavjeta za
domovinu koji su u Starom Slatiniku
napravili stanku za odmor nakon dugog
pješačenja.
Bili su i nositelji brojnih aktivnosti, od
kojih izdvajaju uređenje prostora oko
Križnog puta u Staroslatiničkom brdu i
križeva u Gajićima i Kućištu, gdje su
uklonili nisko raslinje, lišće i srušene
grane nakon dva nevremena. Glavni
fokus njihovih aktivnosti odvijao se oko
Zavičajne zbirke Stari Slatinik koja se
proširila novim eksponatima i u kojoj se
održalo nekoliko zanimljivih događanja.

Sredstvima dobivenim preko natječaja
Brodsko-posavske županije uokvireno je
16 umjetničkih slika koje su nastale za
vrijeme slikarske kolonije održane
nekoliko godina ranije te su izložene u
hodniku na prvom katu Društvenog doma
u Starom Slatiniku. Nekoliko vrijednih
izložaka posudilo im je Kulturnoumjetničko društvo "Zrinski" iz
Brodskog Stupnika i bit će restaurirani i
izloženi u Zbirci. Ove godine održana je
deveta po redu Noć muzeja u Zavičajnoj
zbirci koju je posjetilo više od 250
posjetitelja. Zbirku je također posjetilo
oko 70 učenika Osnovne škole Sibinjskih
žrtava. Ukupno je Zbirku posjetilo više od
600 posjetitelja tijekom raznih događanja
i manifestacija koje organiziraju
Zavičajno društvo i ostale udruge iz
Starog Slatinika. Kroz Zbirku i povijest
Staroga Slatinika posjetitelje je vodio
član i neslužbeni kustos Zavičajne zbirke
Branko Grozdanić kojemu i ovim putem
zahvaljuju za trud i volju. Zavičajno
društvo ugostilo je i ekipu snimatelja
SBTV-a koji su snimili prilog o
Zavičajnom društvu i zbirci u emisiji
"Baj' Matini divani".
Zavičajnu zbirku možete posjetiti na
nekoj od manifestacija koje se održavaju
u Društvenom domu u Starom Slatiniku
ili proći virtualnom šetnjom koju možete
naći na stranicama društva.

LOVČIĆ

SVEČANO PROSLAVLJENA 5. OBLJETNICA
POSTAVLJANJA STOPE SV. MARTINA

Stopa sv. Martina postavljena je na ulazu
u groblje koje je prošle godine dobilo novu ogradu

Svetom misom u crkvi sv. Martina u
Lovčiću je 7. srpnja 2019. godine počelo
svečano obilježavanje pete obljetnice
postavljanja Stope sv. Martina. Stopa sv.
Martina europsko je obilježje spomenika
posvećenih ovome svecu iz Toursa čiji se
blagdan slavi 4. srpnja, a u Lovčiću je
svečano otkrivena 5. srpnja 2014. godine.
Postavili su je Europska mreža kulturnih
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.
- Pohvala inicijativi Udruge Eko-etno
selo Lovčić jer svake godine povećavaju i
sadržajno i kvalitetno obilježavanje ove
značajne obljetnice. Prošle godine smo i
službeno uvršteni u itinerer Stope sv.
Martina Europljanina što je doista veliki
potencijal i za razvoj vjerskog turizma na
području općine Brodski Stupnik koji
vjerujem da ćemo od ove godine početi i
koristiti. Pokrenuli smo i značajniji rad
općinske Turističke zajednice, a od jeseni
planiramo uposliti profesionalnu osobu
koja će to voditi pa očekujemo i iskorak u
tom smislu - naglasio je načelnik općine
Brodski Stupnik Goran Jelinić.
Nakon svete mise u društvenom domu su
održana zanimljiva predavanja. Dr. sc.
Antonija Zaradija Kiš, dopredsjednica

Kulturnog centra sv. Martin Hrvatska,
održala je stručno predavanje o Stopi sv.
Martina, a Jasna Zmaić, dipl. ing. arh.,
predavanje s temom "Gradnja zemljom,
od tradicije do suvremenosti". Proslavu
su glazbeno uveličali Ženska pjevačka
skupina "Drumarice" iz Brodskog
Stupnika koja je pjevala i pod misom i
Muška pjevačka skupina "Starotopoljani"
koji su svake godine na obilježavanju ove
obljetnice.

Sveta misa u crkvi sv. Martina

KUD "ZRINSKI"

NOVIM KOREOGRAFIJAMA
PREDSTAVILI SE PUBLICI

KUD " Zrinski" nastupao je, ali i organizirao brojne manifestacije

Od izdavanja posljednjeg Biltena Općine
Brodski Stupnik, KUD "Zrinski" ima se
čime pohvaliti. Od uspješno provedene
prošlogodišnje Stupničke berbe grožđa,
preko Božićnog koncerta, glavnog
događanja na Adventu u Brodskom
Stupniku, koji je prvi put organizirao uz
suradnju Turističke zajednice i svih
ostalih udruga s područja općine, pa do
Uskrsnog koncerta koji je nakon duže
stanke ponovo organiziran i održan.
Jedna od promjena koje su se dogodile u
proteklom vremenu je dolazak novoga
voditelja folklora, Ivana Brodskog iz
Gornjih Andrijevaca, koji je zamijenio na
toj poziciji Tomislava Grbića a koji je
nastavio i dalje voditi dječju sekciju

KUD-a. U tom razdoblju mogu se
pohvaliti novim koreograﬁjama koje su
izvodili kako pred domaćom publikom
tako i na mnogobrojnim gostovanjima
diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Od nastupa izdvajaju nastup u Stupniku
kod Zagreba gdje su uveličali proslavu
Dana općine Stupnik zajedno s ostalim
predstavnicima Općine Brodski Stupnik.
Sekcija odraslih u proteklih godinu dana
imala je nastupe u Drežniku, Hruševcu
Kupljenskom, Dardi, Starom Slatiniku,
G o r n j i m A n d r i j e v c i m a , Vr p o l j u ,
Zadubravlju, Žeravac (BIH), Starim
Perkovcima… Posebno izdvajaju
ponovni nastup u Roškom Polju u
Hercegovini na manifestaciji "Roško

kulturno ljeto" gdje su se predstavili s
dvije koreograﬁje plesova svoga kraja.
Dan poslije spustili su se do mora u Brela
na kupanje i tako se nagradili za uspješno
odrađene nastupe.
I dječja sekcija imala je brojne nastupe, od
kojih izdvajaju nastupe u Jakšiću,
Lužanima, Gornjim Andrijevcima,
Velikoj Kopanici. Svakako treba istaknuti
turneju kojom su djeca posjetila zajedno
sa svojim roditeljima Sarajevo te
ponovno nastupali u Posušju na Dječjoj
smotri folklora "Na Petrovu ognjištu" te
se opet vratili puni dojmova i lijepih
sjećanja.
Pozivaju mlade mještane iz općine i sve
ostale koji se tako osjećaju, a vole
druženja i putovanja, da spoje ugodno s
korisnim i postanu članovi KUD-a
"Zrinski".

Gostovali su po Hrvatskoj, ali i
izvan granice

UDRUGA "SPRETNE RUKE"

PROSLAVILI 10 GODINA RADA
Kao i do sada udruga "Spretne ruke" i
dalje nastavlja druženja i izradu ručnog
rada. Ove su godine proslavili deset
godina osnivanja udruge, a u tih deset
godina obišli su mnogo sajmova na
kojima su predstavljali Općinu Brodski
Stupnik i Brodsko-posavsku županiju.
Obišli su sajmove po cijeloj Hrvatskoj, od
Vukovara, Rastoka do Fužina, cijelu
Požeško-slavonsku i Brodsko-posavsku

Izlažu na sajmovima po cijeloj Hrvatskoj

županiju. Na svim tim sajmovima
zamijećeni su i uspješno su predstavili
oduševljenim posjetiteljima sajmova
svoje radove i svoju općinu. Na Godišnjoj
skupštini Udruge upriličili su malo slavlje
za sve članove i goste i na lijep se način
prisjetili tih deset godina. Tom prilikom
skromnim poklonima su zahvalili prvoj
predsjednici Jeleni Dudrak koja ih je i
naučila prvim počecima izrade zlatoveza
preko kartona,
te najstarijoj
članici Slavici
Mach koja je
bila jedna od
i d e j n i h
začetnika
osnivanja ove
Udruge.
- Mi ćemo se i
u b u d u ć e

Udruga je proslavila deset godina rada

truditi izrađivati naše ručne radove koje
ćemo zatim izlagati na mnogobrojnim
sajmovima te tako predstavljati svoje selo
i općinu. Već na samom početku godine
krenuli smo s izlaganjima po sajmovima,
a u pripremi su ručni radovi za izlaganja u
Vukovaru, Vetovu, Katarinskom sajmu i
nadolazećim božićnim sajmovima napominje Daliborka Paun,
predsjednica Udruge "Spretne ruke".

PJEVAČKA SKUPINA "DRUMARICE" BRODSKI STUPNIK

POSEBNO AKTIVNE U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Već treću godinu zaredom Pjevačka
skupina "Drumarice" uveseljava
mnogobrojne ljubitelje tradicijske glazbe.
Osim u Brodsko-posavskoj županiji ove
godine su nastupale i u Ravnoj Gori na
festivalu starina "Iz bakine škrinjice". U
sklopu Brodskog kola nastupale su na
smotri pučkog crkvenog pjevanja u
Srednjem Lipovcu i na smotri izvornog
folklora Brodsko-posavske županije
"Šokadijo, sve ti je na glasu".
Kao i svake godine, ostvarile su dobru
suradnju s KUD-om Zrinski, DVD-om

Brodski Stupnik kao i s NK
"Slavonac". Pomagale su u
pripremanju 90. obljetnice
vatrogasnog društva, a
"Dane Slavonca"
upotpunile su svojim
nastupom. Rado se
odazivaju na suradnju s
Turističkom zajednicom
općine Brodski Stupnik.
Sudjelovale su na Adventu, a sav prihod
donirale su područnoj školi. Na blagdan sv.
Vinka u Stupničkim dvorima uveličale su
blagoslov trsa svojom pjesmom i veselim
bećarcima. To su ponovile i na 3.
međunarodnom oldtajmerskom susretu
gdje su zapjevale i razveselile mnogobrojne
goste. Sudjelovale su i na obilježavanju 5.
obljetnice postavljanja Stope sv. Martina u
Lovčićima.
I ove godine članice PS "Drumarice"
posjetile su Caritasov dom za djecu bez
odgovarajuće roditeljske skrbi u Brezovici

gdje su provele cijeli dan u druženju s
djecom. Donirale su im najpotrebnije stvari
i neizostavne slatkiše.
Susret pjevačkih skupina uspješno je
održan i ove godine, drugi u nizu. Kao
nositeljice manifestacije "Drum
drumila…" članice pjevačke skupine
najavljuju i treći susret pjevačkih skupina
koji će se održati 19. listopada 2019.
godine. Time ovi susreti pomalo ulaze u
tradicionalnu ponudu Turističke zajednice
općine Brodski Stupnik. Osim ove
manifestacije ove je godine prvi puta
održan cjelovečernji koncert pjevačke
skupine. Koncert je bio pun tradicijske, ali i
zabavne glazbe, igrokaza i monologa. Iako
su imale tremu, koncert je bio jako uspješan
zahvaljujući odličnoj publici, dragim
gostima i njihovom voditelju Kruni
Dražiću.
Pjevačka skupina nastavlja s radom i veseli
se nastavku uspješne suradnje s udrugama i
turističkom zajednicom.

PUČKA PJEVAČKA SKUPINA "VESELI SLATINČANI"

OČUVANJE OBIČAJA
Pučka pjevačka skupina "Veseli Slatinčani"
djeluje već dvanaest godina u Starom
Slatiniku. Okupljaju članove koji žele
održati tradiciju ovoga kraja, stare običaje
koji polako padaju u zaborav. Tijekom
godina zapaženi su na mnogim nastupima
diljem županije i šire. Na svojim nastupima
izvode isključivo tradicionalne napjeve
svoga kraja, kako su to nekad i radili njihovi
stari. Nošnje koje oblače, nasljeđe su baka i
djedova, a kontinuirano ih nadopunjuju
svake godine.
Udruga ima petnaest aktivnih članova i
mnogo onih koji ih podupiru. Svake godine
organiziraju Božićni koncert, Večer pučkih
igrokaza i tradicionalno Staroslatiničko
ljeto. Ovogodišnje Staroslatiničko ljeto
organizirano je zajedno s ostalim udrugama
iz Starog Slatinika kako bi tradicionalnu
manifestaciju obogatili sadržajima i

poticali druženje u svom selu.
Na svojim manifestacijama
okupljaju i kulturno
umjetnička društva,
poznanike i prijatelje, koje su
stekli tijkom godina svog
djelovanja.
Pod vodstvom sigurne ruke
Irene Matković zapaženi su
na mnogobrojnim
manifestacijama. U sklopu
Brodskog kola nastupali su
kao predstavnici Brodskoposavske županije na Smotri folklornih
pjevačkih skupina Slavonije, Baranje i
Srijema, crkvenim pjevanjima u
Podcrkavlju, Gundincima, Budrovcima,
Lipovcu i Bebrini, Đakovačkim vezovima i
mnogim drugim.
" Ve s e l i S l a t i n č a n i " z a j e d n o s

predsjednicom Dubravkom Dudrak
pomažu i ostalim udrugama iz Starog
Slatinika u organiziranju i provedbi
njihovih aktivnosti. Na taj način ovo malo
selo u srcu Slavonije, još uvijek njeguje
tradiciju, potiče druženje susjeda i svojim
najmlađima prenosi običaje koji ne bi
smjeli pasti u zaborav.

UDRUGA "ZLATNIK" STARI SLATINIK

ZA DJEČJE BOLJE SUTRA
Udruga "Zlatnik" je i u proteklih godinu
dana bila aktivna na više područja. Kao
nositelj aktivnosti, nastavila je u svibnju
započetu akciju uređenja podova i učionica
u Područnoj školi u Starom Slatiniku uz
pomoć Zaklade Slagalica i Općine Brodski
Stupnik. U studenome 2018. godine
uspješno je organizirala skup za učitelje
razredne nastave s područja četiri općine,
Bebrine, Oriovca, Sibinja i Brodskog
Stupnika. Skup je dobio pohvale za
organizaciju i provođenje radionica, pri
čemu treba posebno istaknuti Udrugu
Spretne ruke, PPS Veseli Slatinčani i
Zavičajno društvo Stari Slatinik koje su dale

svoj doprinos provodeći radionice za
učitelje.
U predbožićno vrijeme udruga "Zlatnik"
sudjelovala je na sajmovima s proizvodima
koje su načinile vrijedne dječje ruke na nizu
radionica provedenih u školi. U istom
mjesecu u suradnji s drugim
staroslatinačkim udrugama organizirali su
jednodnevni izlet u Graz. U veljači su bili
organizatori, sad već tradicionalnog, vrlo
posjećenog, dječjeg maskenbala.
S velikim ponosom ističu svečano otvorenje
učionica u OŠ Sibinjskih žrtava, PŠ Stari
Slatinik kojemu su bili organizatori, nakon
godinu dana uređenja. Ujedno zahvaljuju

svim udrugama iz Starog Slatinika, Općini
Brodski Stupnik, Zakladi Slagallica,
učiteljima i ravnatelju škole, te
pojedincima, članovima lokalne zajednice,
koji su doprinijeli da djeca imaju kvalitetne
uvjete rada i boravka u školi.
Udruga u svom radu promiče cjeloživotni
odgoj i obrazovanje, ekologiju, volonterizam i suradnju zajednice i škole te ovim
putem poziva sve zainteresirane da im se
pridruže u njihovom radu za dječje bolje
sutra!

NK "SVAČIĆ" STARI SLATINIK
POSTAVLJENI CILJEVI U POTPUNOSTI ISPUNJENI

I iza NK "Svačić" Stari Slatinik još je jedna
uspješna sezona. Postavljeni ciljevi na
početku sezone 2018./2019. u potpunosti
su ispunjeni tako da u novoj sezoni mogu
uživati u četveroligaškom društvu,
najvećem rangu u kojemu se klub ikada
natjecao.
Prije sezone Nogometni savez donio je
odluku o formiranju međužupanijske
nogometne lige Slavonski Brod-Požega u
kojoj će se natjecati 8 klubova iz
nogometnog središta Slavonski Brod te 6
klubova iz nogometnog središta Požega.
Cilj Svačića kao i uostalom cijele 1.
Županijske nogometne lige bio je ući među
osam prvih mjesta. Uz postojeći kadar
dovedena su i dva pojačanja te se ozbiljno
pristupilo cilju. Jesenski dio sezone završili
su na 7. mjestu prvenstvene ljestvice, a

odlično odigran proljetni dio donosi na
kraju 3. mjesto te siguran ulazak u 4. Ligu.
Hrvatski prvoligaš NK Osijek u rujnu je
gostovao na Dubovci u sklopu svojih minipriprema. Bila je to nagrada trenera
igračima koji su vratili prvoligaški status
klubu. Pred oko 600 gledatelja Osijek je
naravno bio bolji rezultatom 6:0. NK
"Svačić" zahvaljuje NK Osijeku na
gostovanju, ostat će to lijepa uspomena
klubu kao i djeci iz škole nogometa koja su
se prije utakmice družila s nogometnim
zvijezdama.
Uz seniore i u ovoj sezoni NK Svačić imao
je natjecatelje u ligi juniora i ligi limača.
Juniori su završili na sredini tablice, a
limači na odličnom 2. mjestu iza prvaka
Slobodnice. Odličan rad trenera škole
nogometa pokazuju rezultati te broj djece

na igralištu. Svakako treba podsjetiti da su
limači osvojili Božićni malonogometni
turnir u Slavonskom Brodu.
Škola nogometa organizirala je 1. Ljetni
kup Stari Slatinik za limače i limačiće. U
odlično organiziranom turniru, za što Klub i
ovim putem zahvaljuje roditeljima i
trenerima škole nogometa, nastupilo je 26
ekipa iz županije.
Klub je nastavio s tradicijom, te je tako i ove
godine održan 19. Memorijalni turnir
Neven i Mijo na kojem je uz obitelji
poginulih vijence pred spomen-ploču
položila i delegacija 3. Gardijske brigade.
Pobjednik turnira bila je ekipa Bonka iz
Bebrine, a igrali su još Slobodnica,
Vatrogasac Grižići i Slavonac iz Brodskog
Stupnik. Održan je i tradicionalni turnir
ulica na kojemu je sudjelovalo 5 ekipa, a
najbolja je bila ekipa Centra.
Nastavlja se i s radovima na objektu gdje se
radi energetska obnova novcem iz
Europskih fondova te unutarnje uređenje
koje će uz pomoć sredstava Općine,
volontera i sponzora pokušati dovesti na
zavidnu razinu.
NK "Svačić" zahvaljuje svima koji su na
bilo koji način pomogli ostvarenju ciljeva, a
nadaju se da će i dalje nastaviti svi zajedno.

NK SLAVONAC BRODSKI STUPNIK
USPJEŠNA SEZONA
Nogometni klub "Slavonac" iz Brodskog
Stupnika imao je još jednu uspješnu sezonu
u nizu. Tako je prošlu sezonu završio na 5.
mjestu u II. ŽNL - centar u konkurenciji 14
klubova s osvojenih 39 bodova.
U jesenskom dijelu prvenstva momčad
predvođena trenerom Ivanom
Aladrovićem osvojila je 22, dok je u
proljetnom dijelu prvenstva ekipa Slavonca
imala nešto slabiji ritam pa je na kraju
sezone osvojeno 42 boda i vrlo dobro 5.
mjesto u vrlo jakoj konkurenciji klubova.
Najbolji strijelci protekle sezone bili su
Petar Bašić s 13 pogodaka, dok su Josip
Sedlić i Stjepan Madžar postigli po 7
pogodaka. Ciljevi i ambicije za predstojeću
sezonu su slični kao i do sada, a to je
plasman u prvih 5 ekipa na ljestvici jer
plasman u prvih 5 ekipa vodi u viši rang
natjecanja. Trener na raspolaganju ima 20ak igrača, a ovo ljeto u klub su pristigli neki
novi igrači (Ivan Prskalo, Dražen
Lončarić, Petar Pintar, Zvonimir
Galović, Ante Čuljak, Stjepan Sertić).
Radovi na sportskom objektu NK Slavonca
i dalje traju, a u odnosu na prošlu godinu
postavljeni su reﬂektori, uređena je fasada,
te je u planu u vrlom kratkom roku kupnja
razglasa. Sve to 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 isplatiti rad na rezultatskom planu,
pogotovo sada kada se i uvjeti rada uzdižu
na višu razinu naspram prošlih sezona. Od
iduće sezone oformili smo još jednu
omladinsku kategoriju koja će se natjecati,
a to su mlađi pioniri.

I ove su godine obilježeni tradicionalni
"Dani Slavonca" sadržajnim i zanimljivim
sportskim te zabavnim programom, od 9.
do 11. kolovoza. U sklopu manifestacije
odigran je i Memorijalni turnir za sve
poginule branitelje, bivše članove NK
Slavonca poginule u Domovinskom ratu. U
ﬁnalnoj utakmici, sastali su se NK "Svačić"
i NK "Oriolik" . Slavila je ekipa Oriolika
rezultatom 2:0. Najboljim strijelcem turnira
proglašen je Goran Jurić iz NK "Oriolik",
a najboljim vratarom Josip Herceg,
također iz Oriolika.

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE BRODSKI STUPNIK

RAD S DJECOM I MLADEŽI

Upravni odbor

Vatrogasna zajednica općine Brodski
Stupnik osnovana je 2001. godine i
predstavljaju je predsjednik Anto Gubić,
zamjenik predsjednika Mijo Jurišić,
zapovjednik Damir Gubić, zamjenik
zapovjednika Martin Horvatović i tajnik
Dubravko Jurišić. VZO Brodski Stupnik
čine DVD Brodski Stupnik s izdvojenim
odjeljenjem Krajačići i DVD Lovčić, a sve
ukupno zajednica broji 98 članova.
DVD Brodski Stupnik osnovan je 1928.
godine i ima 58 članova od čega je 26 djece i
mladeži,
a predstavljaju ga predsjednik Anto Gubić,
zamjenik predsjednika Željko Krajačić,
zapovjednik Mario Smolić, zamjenik
zapovjednika Dražen Savić i tajnik

Dubravko Jurišić.
O d j e l j e n j e u
Krajačićima ima 15
članova, a predstavljaju
ga Martin Horvatović i
Željko Krajačić.
DVD Lovčić ima 12
članova, a predstavljaju
ga predsjednik Stjepan
Aladrović, zapovjednik
Antun Alaberović i
tajnik Antun Kuzmić.
Vatrogasnu djelatnost na području općine
Brodski Stupnik, a po potrebi i šire, obavlja
postrojba DVD-a Brodski Stupnik, kao
stožerno društvo, a čine ju 20 vatrogasaca
koji ispunjavaju sve uvjete propisane
Zakonom o vatrogastvu. Pored vatrogasne
djelatnosti koja je propisana Statutom i
zakonom o vatrogastvu društvo posebnu
pozornost poklanja radu s djecom i mladeži,
a postižu uspješne rezultate u natjecanjima u
ligi pod nazivom BOBSS, koju čine
vatrogasne zajednice općina Bebrina,
Oriovac, Brodski Stupnik i Sibinj.
U rujnu 2018. godine obilježena je 90.
obljetnica rada i djelovanja DVD-a Brodski

Djeca postižu uspješne rezultate na
natjecanjima u ligi BOBSS

Stupnik pod pokroviteljstvom Općine
Brodski Stupnik, tvrtke Vatropromet, VZO
Brodski Stupnik, brojnih donatora i sponzora
i tom je prigodom otkrivena spomen-ploča
poginulom hrvatskom branitelju i
dugogodišnjem zapovjedniku Igoru Kraft.
- Pristupilo se izradi idejnog riješenja za
adaptaciju i dogradnju vatrogasnog doma i
spremišta,
nadamo se da ćemo i u budućnosti biti
zajedno, te ostvariti zacrtane planove u
nabavi vatrogasne opreme i svega ostalog
potrebnog za rad. Zahvaljujemo općinskim
vijećnicima, načelniku Goranu Jeliniću i
svima koji nas podržavaju i koji su
prepoznali naš dobrovoljni rad, te i dalje
stojimo na usluzi za vas i uz vas - poručuje
predsjednik Anto Gubić.

ŠAHOVSKI KLUB "ZRINSKI"
DVADESET GODINA POSTOJANJA
Šahovski klub "Zrinski" osnovan je prije
dvadest godina, preciznije 29. travnja 1999.
godine i ove je godine proslavio 20 godina
postojanja. Sjedište kluba je u Starom
Slatiniku u društvenom domu "Dr. Ante
Starčević", a ima registriranih 14 igrača iz
Starog Slatinika, Sibinja i Slavonskog
Broda.
Šahovski klub se natječe samo u seniorskoj
konkurenciji, IV. liga skupina istok. Tu ligu
čine klubovi s područja tri županije, najviše
iz Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i
Vi r o v i t i č k o - p o d r a v s k e . K l u b j e u
natjecateljskoj sezoni 2018. godine zauzeo
3. mjesto iza ŠK Garčina i ŠK Gundinaca
koji su se plasirali u III. Hrvatsku šahovsku
ligu. U tekućoj natjecateljskoj sezoni, koju

čini 10 klubova, ŠK Zrinski se nalazi u
sredini tabele.
Šahovski klub je u razdoblju od rujna 2018.
do kolovoza, 2019. godine organizirao
nekoliko šahovskih turnira. U povodu Dana
općine 9. rujna 2018. godine organizirao je
šahovski turnir koji se održao u Društvenom
domu u Starom Slatiniku. Na turniru je
nastupilo 44 igrača, a pobjednik turnira je bio
majstorski kandidat iz ŠK Strmac Boban
Sten. Šahovski klub je prigodom 20 godina
kluba organizirao 27. travnja 2019. godine
šahovsku simultanku s ﬁde majstorom
Robertom Dabom Peranićem. U
s u o rg a n i z a c i j i k l u b a i ž u p a n i j s k o g
šahovskog saveza održan je 13. Memorijal
Ivan Butorac. Turnir je održan u restoranu

Bonsai u Starom Slatiniku 14. srpnja 2019.
godine, a ujedno je to bilo i otvoreno
županijsko prvenstvo u ubrzanom šahu u tri
kategorije,
seniori, kadeti i kadetkinje. Na turniru su
sudjelovala 34 igrača, pobjednik u kategoriji
seniora je MK Lukas Jurakić - ŠK Đuro
Đaković Slavonski Brod. U kategoriji
kadetkinja prvo mjesto je osvojila Uršula
Milardović iz ŠK Gundinci, a Dorian
Medved najbolji u kategoriji kadeta iz ŠK
Đuro Pilar Slavonski Brod.

ŠPORTSKO DRUŠTVO BRODSKI STUPNIK-STARI SLATINIK

NASTAVLJA SE PROMICANJE I UNAPREĐENJE SPORTA I ZDRAVOG ŽIVOTA
Športsko društvo Brodski Stupnik-Stari
Slatinik nastavlja s promicanjem, razvitkom
i unapređenjem sporta i zdravog života na
području općine te je i ove godine 35 članova
udruge sudjelovalo u aktivnostima sekcije
nogometnih rekreativnih veterana.
U organizaciji udruge od 19. do 22. kolovoza
na području općine Brodski Stupnik održala
se Open fun football schools na kojoj su
sudjelovala djeca u dobi od 5 do 13 godina, a
školu su provodili educirani treneri. Zabavna
škola nogometa održavala se po dva dana na
igralištima u Brodskom Stupniku i Starom
Slatiniku te završno s partnerima na projektu

Školom nogometa Sibinj u Sibinju.
Udruga će, zajedno s partnerima Osnovnom
školom "Dr. Stjepan Ilijašević" Oriovac Područnom školom Brodski Stupnik i
Osnovnom školom "Sibinjskih žrtava"
Sibinj - Područnom školom Stari Slatinik,
tijekom listopada na Gradskim bazenima u
Slavonskom Brodu provesti projekt iz
programa "Poticanje programa obuke
neplivača" koji će pohađati djeca 3. razreda s
područja općine Brodski Stupnik. Na taj će
način postići veći stupanj usvojenosti
plivačkih znanja i vještina te će stvoriti
zdrave životne navike i brigu o zdravlju kroz

organizirane aktivnosti koje će se provesti u
suradnji sa stručno osposobljenim
kadrovima Ustanove za gospodarenje
športskim objektima grada Slavonskog
Broda.

PROGRAM OBILJEŽAVANJA DANA OPĆINE BRODSKI STUPNIK
13. rujna 2019. - Petak
16:30 Polaganje vijenaca ispred Spomenika poginulim braniteljima iz Domovinskog rata
17:00 Sveta misa - Crkva sv. Ilije u Brodskom Stupnik
18:00 Svečana sjednica Općinskog vijeća - „Stara općina“, Brodski Stupnik, Stjepana Radića 37
20:00 Večera, Hotel Stupnički dvori, Brodski Stupnik
14. rujna 2019. - Subota - manifestacija "34. STUPNIČKA BERBA GROŽĐA"
16:00 Povorka jahača i zaprege - Brodski Stupnik
16:30 Šahovski turnir u organizaciji ŠK Zrinski - Društveni dom Stari Slatinik
18:00 Gospodarski sajam
19:00 Kulturno-umjetnički program - središnji trg ispred zgrade Općine
21:00 Zabavni program - gosti večeri: Cecilija i tamburaši

15. rujna 2019. - Nedjelja
16:30 Stari Slatinik: nogometna utakmica MŽNL: NK Svačić- NK TIM Osvježenje Kuzmica
16:30 Brodski Stupnik: nogometna utakmica 2.ŽNL: NK Slavonac- NK Posavac Ruščica

Čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas na svečanost u prigodi obilježavanja
DANA OPĆINE BRODSKI STUPNIK i manifestacije "34.STUPNIČKA BERBA GROŽĐA"
dana 13.,14. i 15. rujna 2019.godine
Načelnik
Goran Jelinić

Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Prskalo

Izdavač: Općina Brodski Stupnik
Urednica: Marija Kovačević
Tisak: Tiskara Best

