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- Poslije zadnjih lokalnih izbora u 
Općinskom vijeću općine Brodski 
Stupnik 4 mandata osvojio je  HSS, 
3 HDZ, 2 SDP i po 1 HSP i HDSSB či-
ji je vijećnik u međuvremenu prešao 
u nezavisne. Mislim da je puno važni-
ja zastupljenost po mjesnim odbori-
ma. Naime, u Općinskom vijeću ima-
mo zastupljene vijećnike iz dva naj-
veća mjesna odbora Starog Slatinika i 
Brodskog Stupnika, dok iz dva manja, 
Krajačića i Lovčića, nemamo vijećni-

ka. No, mi to nastojimo nadoknaditi na drugi način, odno-
sno tako da na svaku sjednicu Općinskog vijeća pozivamo 
sve predsjednike mjesnih odbora na području općine. Iako 
ne mogu donositi odluke i glasati, oni svojim prijedlozima, 
sugestijama i pitanjima sudjeluju na sjednicama Vijeća. Pri-
lika je to i da se upoznaju i čuju što je aktualno na području 
cijele općine, koji se projekti rade i što je u planu.   

Prva točka svake sjednice Općinskog vijeća, iako to nije 
zakonska obveza, je izvješće načelnika općine o svemu što 
je učinjeno od prethodne sjednice. Naime, načelnik nas za-
konski ima obvezu izvijestiti o radu dva puta godišnje, a mi 
sjednice Vijeća imamo svakih mjesec i pol do dva, te nas on 
obvezno na početku u kratkim crtama izvijesti što se sve u 
međuvremenu dogodilo, što se radi, te što je u pripremi, ta-
ko da imamo novu i aktualnu informaciju.

Općinski su vijećnici u ovom sazivu vrlo aktivni, redovni su 
na sjednicama, još se nije dogodilo da  nemamo kvorum. 
Kako je i kod nas prisutna tendencija odlaska mladih ljudi 
sa sela u grad, a da bismo to zaustavili, nastojimo da se što 
više realiziraju projekti komunalne infrastrukture, kao i da 
zaživi gospodarska zona, te da se omogući zapošljavanje.  

Suradnja vijećnika međusobno je dobra, kao i suradnja 
s načelnikom, odnosno izvršna i zakonodavna vlast dobro 
surađuju. Moram istaknuti i dobru suradnju s općinskim 

upravnim odjelom koji vrlo 
kvalitetno priredi materijale 
za sjednice i same sjednice 
tako da svaki vijećnik ima 
pravovaljanu informaciju o 
tome što se radi i što se pla-
nira. Nastojimo u svom radu 
biti transparentni. 

  Znamo da je od iznimne važ-
nosti pravovremeno i kvalitetno in-
formirati naše mještane o svemu što 
se događa na području naše općine, 
no zbog štednje na svemu, tako smo, 
između ostalog, preskočili i tiskanje 
biltena u 2010. godini. Koristim 
priliku da se ispričam gađanima te 
da ih zamolim za razumijevanje si-
tuacije u kojoj se nalazimo kao je-
dinica lokalne samouprave i druš-
tvo u cjelini.  

 Općinska uprava ponaša se krajnje racionalno prema 
skromnim proračunskim sredstvima te osnovnim proraču-
nom u iznosu od oko 1.600.000 kuna nastoji zadovoljiti 
sve zakonom propisane obveze, koje, vjerujte, nisu male. Da 
bismo na našem području nešto i izgradili od komunalne in-
frastrukture, velikim naporom skupljamo sredstva za izradu 
dokumentacije za projekte koje kandidiramo prema  raznim 
ministarstvima, fondovima i javnim poduzećima. Kada uz 
veliku pomoć županijskog čelništva, a pogotovo zamjenika 
brodsko-posavskog župana Davora Vlaovića, kandidirani 
projekti budu prihvaćeni, odobrena sredstva moraju se troši-
ti isključivo namjenski. S druge strane, imamo obvezu teme-
ljem potpisanih ugovora u određenim različitim postotcima, 
zavisno od kriterija davatelja potpora, sufinancirati projekt, 
što uglavnom dolazi u pitanje. Hoću reći, ne možemo gra-
diti uvijek što bismo htjeli, nego ono za što se steknu uvjeti. 

 Za našu Općinu je veliki problem stalno odgađanje pri-
mjene već donesenog Zakona o regionalnom preustroju, te-
meljem kojeg bi takozvana Panonska regija imala puno 
bolji status. Temeljem primjene toga Zakona kao i Zakona 
o fiskalnoj decentralizaciji, Općina Brodski Stupnik bi svoj 
osnovni proračun trebala uvećati dva do tri puta. 

 No, i u ovim okolnostima naša Općina uz veliko zala-
ganje Općinske uprave, te razumijevanje Općinskog vijeća 
ide krupnim koracima naprijed a što ćete imati mogućnost 
spoznati u nastavku čitajući ovaj BILTEN.  

 Petar Lovinčić, načelnik općine

Općinski vijećnici 
su aktivni na 
sjednicama

Poštovani građani 
općine Brodski Stupnik

Nikola Medved, predsjednik 
Općinskog vijeća

Transparentnost 
u radu
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Općina Brodski Stupnik je još 2007. godine započela s iz-
gradnjom projektne dokumentacije za I. fazu kanalizacije ko-
ja je koštala nešto više od 200.000 kuna. Nakon dobivene gra-
đevinske dozvole 2008. godine započeli su radovi na ovom 
najsloženijem i ujedno najskupljem infrastrukturnom objek-
tu. Radovi su podijeljeni u dva dijela, a izvoditelji su bili tvrt-
ke «Brodska Posavina» d.o.o. Slavonski Brod  i «Palir» d.o.o. iz 
Zagreba. U studenome 2009. godine najveći dio radova je 
završen dok je vrlo složen zahvat proboja ispod trupa pruge 
i autoceste okončan u proljeće 2011. godine. Izgrađeno je 12 
kilometara kanalizacijskog sustava a vrijednost radova je bila 
12 milijuna kuna. 

S obzirom na stečeno iskustvo u ovom poslu kao i pozna-
vanje ljudi na ključnim mjestima, tijekom 2009. godine, dok 
su još trajali radovi na I. fazi, prišlo se izradi projekta II. faze 
koja obuhvaća 33 kilometra mreže i uređaj za pročišćavanje. 
Sama projektna dokumentacija II. faze koštala je 783.000 ku-
na, što su financirale Hrvatske vode, a Općina je platila vodni 

doprinos u iznosu od 205.000 kuna.
Počekom 2011. godine zamjenik brodsko-posavskog župana 

Davor Vlaović uspio je uvrstiti izgradnju II. faze kanalizacije u 
program Hrvatskih voda u takozvani «Program 305 projekata». 

Tijekom travnja ove godine raspisan je natječaj i odabrana je 
najpovoljnija ponuda tvrtke «Brodska Posavina» d.o.o. Slavonski 
Brod koja će izgraditi 15 kilometara sada već nešto jednostavni-
je kanalizacijske mreže za nepunih 7 milijuna kuna. Izgradnjom 
ovog dijela kanalizacije dobit će se takozvani kostur kanalizaci-
je odnosno funkcionalna cjelina koja  izgradnjom prečistača za 
koga u I. fazi treba osigurati oko 2 milijuna kuna može staviti 70 
posto sustava u funkciju.

Budući da i za prečistač imamo projektnu dokumentaciju stvo-
rili smo preduvjete da se možemo javiti za sredstva na domaće ili 
EU natječaje. Dakle, i pored vrlo teške financijske situacije, kako 
u općini tako i u državi, postoje izgledni uvjeti da se u dogledno 
vrijeme završi ovaj složeni infrastrukturni objekt.
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Osnovan prvi LAG na području 
Brodsko-posavske županije  

Još u rujnu 2010. godine općina Brodski Stupnik je uz 
potporu Brodsko-posavske županije i CTR-a pokrenula ak-
tivnosti oko osnivanja Lokalne akcijske grupe za područ-
je 5 susjednih općina. Riječ je o prvom LAG-u na području 
županije, čija je osnivačka skupština bila u veljači 2011. go-
dine. 

Podsjetimo, LAG je osnovan za općine Sibinj, Brodski Stu-
pnik, Bebrina, Oriovac i Nova Kapela. Središte mu je u Brod-
skom Stupniku, a predsjednik je Goran Jelinić i nosi ime 
“Posavina”. Osnovni cilj LAG-a je unapređenje ruralnih sre-
dina te zadržavanje ljudi na selu preko vrlo izdašnog tako-
zvanog “Lider” programa Europske unije.

- Dakle, našim ulaskom u Europsku zajednicu sve udruge, 
zadruge, obiteljsko-poljoprivredna gospodarstva i jedinice 
lokalne samouprave, obrti te mala poduzeća imat će mo-
gućnost koristiti sredstva “Lider” programa isključivo kao 
članovi LAG-a. U ovom trenutku u tijeku je izrada lokalne 
razvojne strategije za ovih pet općina te koristim priliku da 
pozovemo sve zainteresirane s našeg područja da se aktiv-
no uključe u davanju projektnih prijedloga, ideja i rješenja, 
kako bismo spremni dočekali  ulazak u EU, poručio je na-
čelnik općine Petar Lovinčić. 

Izgrađena je kvalitetna i funkcionalna javna 
rasvjeta uz financijsku potporu Fonda za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Na uključenju javne rasvjete bili su čelnici 
Brodsko-posavske županije, zamjenik župana 

i župan, Davor Vlaović i Danijel Marušić, te 
saborska zastupnica Marijana Petir koja je 

zaslužna za realizaciju tog projekta
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Izgradnja kanalizacije na području općine

Izgrađeno 12 kilometara, radi se druga faza
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 Stjecajem sretnih okolnosti došli smo do spoznaje da postoji 
fond pri Šumarskoj savjetodavnoj službi iz kojeg se financira ure-
đenje putova do privatnih šuma. Kako smo odmah s ljudima iz ove 
Službe stvorili dobre i prijateljske odnose, svake godine izgradimo 
nove kilometre kvalitetnih makadamskih putova. Prvo je izgrađen 
put do Travnika i Kućišta u Starom Slatiniku, prošle godine uređen 
je put pored crkve u Brodskom Stupniku kao i dio puta od Krajači-

VODOVOD
 Stanovnici Lovčića i Rižinog polja još uvijek nemaju 

mogućnost koristiti vodu iz vodovodnog sustava, dok 
Krajačići imaju izgrađenu mrežu koja se napaja iz lo-
kalnog izvorišta, koje nije dostatnog kapaciteta, a po-
vremeno ni zadovoljavajuće kvalitete. Također postoji 
potreba proširenja vodovodne mreže u neizgrađenim 
naseljima.

  Kako nam je od iznimne važnosti dovesti vodu do 
gospodarske zone u kojoj je izgrađe-
na mreža, Općina je ugovorila s tvrt-
kom Temo radove na proboju vodo-
vodnog sustava ispod pruge i autoce-
ste, te izgradnju manjeg dijela cjevo-
voda. Radove vrijedne 460.000 kuna 
financiraju Hrvatske vode sa 60 posto 
i Općina s 40 posto sredstava. 

 Naš dio po potpisanom Ugovoru 
iznosi 183.000 kuna i u ovom trenutku 
ga nismo u mogućnosti osigurati, ne 
možemo utjecati na dinamiku izved-
be radova s kojima nismo zadovoljni. 
Budući da su poduzetnici koji planira-
ju izgraditi proizvodne pogone u po-
slovnoj zoni iskazali potrebu za dovr-
šetak cjevovoda, intenzivno radimo 
na traženju rješenja ovog problema.

 Također je u tijeku izgradnja spoj-
nog cjevovoda od Starog Slatinika 
do Krajačića. Uz pomoć županijskog 
čelništva, izgradnju ovog vodovoda, 
uspjeli smo uvrstiti u  Program "305 
projekata", kojeg u potpunosti finan-
ciraju Hrvatske vode.

  Konačno će se riješiti problem op-
skrbe vodom svih stanovnika odvoračkog bazena koji 
je prisutan svake godine. U sušnom, ljetnom razdoblju 
voda se dovozila cisternama, a prilikom svake jače kiše 
sanitarna inspekcija je zabranjivala upotrebu vode iz 
sustava zbog zamućivanja i neispravnosti. Izgradnjom 
ovog cjevovoda stanovnici Krajačića dobit  će zdravu, 
pitku i uvijek kontroliranu vodu u dovoljnim količina-
ma.

Fond za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost 
prihvatio je projekt grijanja, 
klimatizacije i ventilacije 
društvenih domova u općini

Stupnička brda su postala 
privlačna mnogima, 

a smeđa signalizacija 
obavještava o vinskim 

cestama

Svake godine novi kilometri 
kvalitetnih makadamskih putova

Zamjenik brodsko-posavskog župana Davor Vlaović i načelnik 
općine Petar Lovinčić na sastanku u Ministarstvu regionalnog 

razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva

Desetak kilometara novih cesta
Program uređenja šumskih prometnica

ća do Lovčića. Ovih dana započet će izgradnja puta na Ranovici i 
300 metara puta Magovac.

 Ukupno je to desetak kilometara novih, kvalitetnih cesta koje 
služe za pristup privatnim šumama, ali i voćnjacima, vinogradima i 
njivama. Također se mogu koristiti i kao šetnice te biciklističke sta-
ze, a i kao protupožarne prometnice. 

 Za sljedeću godinu smo poslali kandidaturu za još nova tri puta 
na našem području te se nadamo i njihovoj izgradnji. Ovaj program 
je izuzetno povoljan za Općinu zbog toga što se u cijelosti financira 
sredstvima Hrvatskih šuma.
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Općina Brodski Stupnik na vrijeme je spoznala te iskoristila šan-
su oko izgradnje infrastrukture u Gospodarskoj zoni. Nakon rješa-
vanja imovinsko-pravnih odnosa odnosno prijenosa zemljišta na 
Općinu prišlo se izradi projektne dokumentacije, koja je opet bila 
osnova za kandidiranje prema Ministarstvu gospodarstva, rada i 
poduzetništva. Dobivena sredstva iskorištena su za izgradnju pro-
metnice, vodovodne mreže kao i kanalizacije u zoni.

 Kako bismo privukli investitore u našu zonu, Općinsko vijeće je 
donijelo niz mjera kojima stimuliraju poduzetnike, a to je rezulti-
ralo, za sada, potpisivanjem 8 ugovora.

  Tvrtka «OKORAK» d.o.o. Zbjeg  čiji je vlasnik Marko Mrkalj zapo-
čela je s probnom proizvodnjom i zaposlila je prve djelatnike, dok 
su ostali u različitim fazama realizacije svojih projekta.

 «Birotehna» d.o.o. Slavonski Brod planira u našoj zoni izgraditi se-
paraciju i preradu građevinskog otpada kao i pogon za proizvod-
nju električne i toplinske energije iz biomase. U fazi su ishođenja 
lokacijske dozvole. 

  Tvrtka «ĆORKOVIĆ» - Izrada ukrasnih predmeta, Slavonski Brod 
ishodila je lokacijsku te građevinsku dozvolu i započela je s izgrad-
njom objekta.

 Nikola Jozić, vlasnik Obrtničko-tokarske radnje, također je isho-
dio dozvole i sagradio objekt do cerklaža, a u planu je ove godine 
izgraditi i krovište. 

 Tvrtka «Kamen –gradnja» d.o.o. Slavonski Brod planira instalirati 
modernu asfaltnu bazu za koju je dobila lokacijsku, a uskoro oče-
kuje i građevinsku dozvolu. Kreditom se namjerava kupiti postro-
jenje te u dogledno vrijeme započeti proizvodnju.

Ugovor za gospodarsku zonu potpisali su državna tajnica 
Ministarstva gospodarstva Tihana Kraljić, zamjenik 

brodsko-posavskog župana Davor Vlaović i načelnik općine 
Petar Lovinčić

Kako bi privukli investitore u Gospodarsku zonu, Općinsko je 
vijeće donijelo niz mjera kojima stimulira poduzetnike što je 

rezultiralo, za sada, potpisivanjem osam ugovora

Gospodarska zona “Rižino polje”

Velika očekivanja

 Tvrtka «VINDON» d.o.o. Slavonski Brod rezervirala je 6 hektara 
zemljišta u našoj zoni te namjerava graditi farmu purana i zapo-
sliti 15 djelatnika. U fazi su ishođenja dokumentacije. 

 «Klaonica peradi – Janja» Slavonski Brod u vlasništvu Vedrana 
Marinovića također planira izgradnju moderne klaonice koja će 
u budućem vremenu zaposliti 25 djelatnika. Dobivene su sve po-
trebne dozvole te se uskoro očekuje gradnja objekta.

 Ugovor je potpisan i s OPG vlasnika Antuna Barca iz Brodskog 
Stupnika koji planira izgraditi mehaničku radionicu za popravak 
poljoprivredne mehanizacije i farmu za svoje potrebe.

 Općina Brodski Stupnik unutar zone sada raspolaže još samo 
s nešto više od 2 hektara zemljišta na dvije razdvojene parcele. 
Kako su i dalje česti upiti te postoji interes novih poduzetnika, 
Općina se odlučila za izmjene i dopune Prostornog plana kako bi 
zemljište od «Ribarske kuće» do postojeće zone prenamijenili za 

gospodarsku namjenu.
 Dakle, stvaramo preduvjete za novih 35 hektara gospodarske 

zone. Ponovno slijedi zahtjev prema Vladi Republike Hrvatske za 
prijenos zemljišta na Općinu, zatim izrada projektne dokumenta-
cije, osiguranje sredstava i izgradnja komunalne infrastrukture na 
novom prostoru. Sve to je vrlo zahtjevan i izuzetno složen, dugo-
trajan, a nadasve skup posao, no s obzirom na stečeno znanje i 
iskustvo imamo pravo biti optimisti. 

 U ovom poslu imamo maksimalnu potporu županijskog čelniš-
tva zaduženog za gospodarstvo, pročelnika Stjepana Bošnjako-
vića, zamjenika župana Davora Vlaovića kao i Dragana Jelića, 
direktora CTR-a. Uz njihovu stalnu pomoć sigurni smo da ćemo 
uspjeti i u ovim teškim kriznim vremenima izgraditi na ovom pro-
storu respektabilnu gospodarsku zonu, omogućiti mladim ljudi-
ma zaposlenje, a samim tim i ostanak u našoj općini.
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 S obzirom na to da nije bilo tako davno, sigurni smo da se sje-
ćate izgleda društvenog doma i prostora oko doma - oronula fa-
sada, dotrajala stolarija, uzak prolaz pored Grbića kuće, krov na 
sali prokišnjava i još dosta toga…

 Kako bi se napravio pravi i prepoznatljiv centar općine nužno je 
bilo otkupiti nekretninu  pored doma. Stalni problem je kako osi-
gurati ne baš mali iznos od 250.000 kuna za kupovinu kuće i dvo-
rišta, ali prilika se nije smjela propustiti. Uslijedilo je uklanjanje 
objekata i grubo uređenje prostora, izrada projektne dokumen-
tacije za trg, kao i projekta za adaptaciju i uređenje zgrade doma 
i Općine. Za sve ovo sredstva smo morali izdvojiti iz naše blagaj-
ne. Pripremljene projekte  kandidirali smo gdje god je to bilo mo-
guće. Tako nam je za uređenje trga pomoglo Ministarstvo regio-
nalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva i Ministarstvo 
poljoprivrede, a za uređenje doma novac smo dobili od Fonda za 
zaštitu okoliša i Ministarstva regionalnog  razvoja.

 Posao na uređenju doma je trajao dosta dugo zbog toga što 
naš dio sredstava prema potpisanom ugovoru nismo uspjeli la-
ko i na vrijeme osigurati. Osim vanjskog uređenja doma, uređena 
je i sala, kao i krovište na sali. Cijeli prostor sada je dobio sasvim 
drugi izgled i po pozitivnim reakcijama naših, a i stanovnika cije-
le županije, možemo se ponositi izgledom našeg središta općine.

 Ovdje ponovo moram istaknuti veliku pomoć Davora Vlao-
vića, zamjenika brodsko-posavskog župana, kao i saborske za-
stupnice Marijane Petir po čijoj smo preporuci odmah nastavi-
li s izradom projekta za grijanje, klimatizaciju i ventilaciju doma 
u Brodskom Stupniku, kao i onog u Starom Slatiniku. Uz njezinu 
pomoć projekt je prihvaćen u Fondu s udjelom financiranja od 
60 posto iznosa, no sada se čeka s realizacijom istog jer nismo u 
ovom trenutku u stanju osigurati ostalih 40 posto. Osim ovog po-
sla u parku je potrebno postaviti klupe, a u sali nabaviti stolice. 

  Kako na našem području postoje dva objekta iz doba Vojne 
krajne i to takozvana "Stara škola"  i "Stara općina" koji imaju svo-
ju povijesnu, kulturnu i arhitektonsku vrijednost, mišljenja smo 
da ih pod svaku cijenu treba zaštititi i privesti svrsi.

 Prvi korak je bio da se objekti stave pod preventivnu zaštitu, 
što je i učinjeno. Pristupilo se izradi vrlo složene i izuzetno skupe 
projektne dokumentacije za sanaciju i adaptaciju objekta "Sta-
re škole".   

  U pravilu, praksa je da projektnu dokumentaciju radi Općina 
o svom trošku, no zbog poznate financijske situacije to nije uči-
njeno. Naime, kroz protekle dvije godine, a uz pomoć Željke Per-
ković, pročelnice Konzervatorskog odjela Brodsko-posavske žu-
panije pri Ministarstvu kulture, uspjeli smo osigurati sredstva za 
izradu projekta. U ovom slučaju struka je rekla da se objekt izva-
na mora zadržati u izvornom obliku dok su unutarnje preinake 
moguće sukladno budućoj namjeni, a namjena joj je za potrebe 
knjižnice, čitaonice i dječje igraonice. Ove godine smo se javili na 
raspisani natječaj Ministarstva kulture za program preventivne 
zaštite i program investicije. Ukoliko prođemo na natječaju slije-
di nastavak već započetih radova koji će ovisiti isključivo o pristi-
zanju sredstava sa strane. Također smo kandidirali i zgradu “Stare 
općine” za izradu projektne dokumentacije koja je osnova za po-
četak svih daljnjih radova.    

Središte općine nekada Središte općine danas

Uređenje centra općine

Stara škola je objekt iz doba Vojne krajine te se 
njena obnova i adaptacija obavlja pod nadzorom 

Konzervatorskog odjela Brodsko-posavske županije

Sanacija i adaptacija “Stare škole”
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 S obzirom na to da je Ministarstvo turizma na čelu s 
ministrom Damirom Bajsom odlučilo financijski po-
magati i razvijati turizam na kontinentu, općinsko čel-
ništvo je istog trenutka odlučilo ne propustiti tu prili-
ku. Izrađeno je desetak idejnih projekata koji služe pri 
kandidiranju na raspisane natječaje Ministarstva turiz-
ma i Hrvatske turističke zajednice. No, kako je na po-
dručju Hrvatske jako puno zahtjeva, naša očekivanja 
nisu velika ali svaka kuna utrošena na našem područ-

ju je dobrodošla.
  Budući da imamo značajne turističke potencijale u velikim 

površinama šuma, ribnjaka, vinograda, odlučili smo se za iz-
gradnju vinskih cesta, šetnica, biciklističkih staza i drugih tu-
rističkih sadržaja.

  Projekt vinskih cesta “Stupnička brda” već  je u praksi zaži-
vio, dok je izgradnja šetnica i biciklistička staza “Četiri kapeli-
ce”, koje idu istom trasom, u tijeku i većim dijelom su izgrađe-
ne uglavnom sredstvima dobivenim od Ministarstva turizma.

  Izrađen je i projekt za postavljanje šest vidikovaca 
na području “Stupničkih brda” te će tri biti u funkciji 
još ove godine, a ostale ćemo izgraditi kada se za to 
steknu uvjeti.

  Dobivenim sredstvima iz istog Ministarstva gradimo 
i Lovačku kuću koja će služiti i kao vidikovac, a uređuje 
se i budući park na tom području. Cijeli prostor će biti 
od koristi lovcima, školskoj djeci, kao  i svim stanovni-
cima naše općine pri organiziranju izleta i zajedničkih 
susreta. 

  U svrhu vjerskog turizma u Starom Slatiniku izgra-
đen je prelijepi “Križni put”, a u planu je i uređenje pla-
toa s dodatnim vjerskim sadržajima, za što je izrađen 
idejni projekt koji je kandidiran prema resornom Mini-
starstvu i Hrvatskoj turističkoj zajednici. 

 Izrađen je i idejni projekt za pješačku stazu – šetni-
cu od postojećeg križnog puta preko “Kućišta”, gdje je 
nekada bilo naselje, do Crkve sv. Martina u naselju Lov-
čić koje je u prošlom vremenu bilo centar ovog kraja.

  Velike nade u budućem vremenu polažemo u “Eko-etno 
selo Lovčić”, gdje je uređena šetnica do Crkve sv. Martina, a 
projekti uređenja izvorišta “Popovac” kao i šetnica s vidikov-
cima  iznad sela kandidirani su prema Ministarstvu turizma.

 Dodatni doprinos u razvoju turizma daju naše udruge: KUD 
“Zrinski”, “Zavičajno društvo”,  “Zlatovezilje”,  “Spretne ruke” i  
“Eko-etno selo Lovčić”.

Tu
ri

za
m Desetak turističkih projekata

Radovi na dijelu 
biciklističke staze 
“Četiri kapelice”

Predstavnici Ministarstva 
turizma održali su sastanak s 
čelnicima Brodsko-posavske 

županije i Općine Brodski 
Stupnik u Lovčiću

U Starom Slatiniku je izgrađen “Križni put” u svrhu vjerskog 
turizma

 Rekli bismo da Općina Brodski Stupnik punom parom radi na stva-
ranju turističke infrastrukture na svom području te očekujemo da će 
se i poduzetnici aktivnije uključiti i prepoznati svoju šansu u konti-
nentalnom turizmu. Stvaranjem turističkih potencijala na širem po-
dručju regije kao i podizanjem općeg životnog standarda, sigurni 
smo da će turizam u našem kraju u nekom budućem vremenu ostva-
rivati dobre rezultate.
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Udruga "Eko-etno selo Lovčić" okuplja mještane ovoga 
malog sela s ukupno 60 stanovnika i druge koji su odselili 
iz Lovčića, tako da sada ima 24 člana. Postavljena je smeđa 
signalizacija, kao i klupe prema Crkvi sv. Martina, spome-
niku nulte kategorije. 

- Našu inicijativu podržali su i Općina i Brodsko-posavska 
županija, a potporu nam daje i  Ministarstvo turizma. Mje-
štani su sami uredili fasade svojih kuća. I sam sam počeo 
uređivati staru, obiteljsku kuću za apartmane, a svoju kuću 
za tu namjenu uređuje i Slavko Aladrović. Želimo omogu-
ćiti svojim gostima da provedu duže vrijeme i prenoće kod 
nas u Lovčićima. Neki mještani  planiraju urediti ribnjake. 
Cilj Udruge je završiti započete eko-etno projekte. Stoga 
sada radimo na projektima jer bez projekata ne možemo 
sudjelovati na natječajima, a bez toga nema sredstava. Uz 
pomoć Općine kandidirali smo na natječaj Ministarstva tu-
rizma projekt izvorišta pitke vode s dvije sjenice za prijem 
gostiju kao i uređenje staza za šetnice povrh sela, prema 
Crkvi sv. Martina, istaknuo je predsjednik Udruge Stjepan 
Aladrović. Projekt izvorišta Popovac kandidiran je Ministarstvu turizma

Udruga “Eko-etno selo Lovčić”

Desetak turističkih projekata

Smeđa signalizacija usmjerava na 
turističku ponudu u općini

Uređuju se i 
šetnice u Lovčiću

Izrađen je i idejni projekt uređenja platoa 
pored Križnog puta s dodatnim vjerskim 

sadržajima, te je kandidiran ministarstvu i 
Hrvatskoj turističkoj zajednici

Vidikovac
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Pučka pjevačka skupina "Veseli 
Slatinčani"

Pučka pjevačka skupina "Veseli Slatinčani" aktiv-
no djeluje već petu godinu. Bavi se isključivo pje-
vanjem slavonskih pučkih pjesama. Nastupili su na 
brojnim smotrama i manifestacijama kako u Brod-
sko-posavskoj županiji, tako i po cijeloj Hrvatskoj. 
Organizatori su "Slatinskog ljeta", manifestacije 
koja se održava krajem lipnja, a i sami pridonose 
svečanosti svih događaja u Starom Slatiniku. Sva-
ke godine održe Božićni koncert u mjesnoj crkvi. 

Početkom 2006. godine grupa entuzijas-
ta i zaljubljenika u Stari Slatinik počela se 
okupljati u Društvenom domu "Dr. Ante 
Starčević" kako bi osmislila nove sadržaje 
i predložila što bolji način korištenja 
novouređenih prostorija, te time oživjela 
kulturni i društveni život u naselju.

Zavičajno društvo Stari Slatinik osnova-
no je 20. svibnja 2006. godine, a njegov 
prvi predsjednik bio je, sada već pokoj-
ni, Marko Lovinčić. Upravo zahvaljujući 
ogromnom trudu prvog predsjednika iz-

dane su 4 monografije o povijesti Starog Slatinika, 
postavljena je Zavičajna zbirka u kojoj su izloženi 
predmeti koji su se koristili u nekadašnjem životu 
naselja. Postav zbirke je nedavno obnovljen i 
stručno katalogiziran, tako da se može ubrojiti u 
najveće i najvrednije u ovom dijelu Slavonije.

Društveno–kulturni život naselja obogaćen je 
brojnim susretima koje je inicirala ova udruga - 
od tradicionalnog Susreta Staroslatinčana, prosla-
ve Vinkova i Majčinog dana do brojnih izložbi slikara amatera i 
pjesničkih večeri staroslatiničkih poeta.

Pokojnog Marka naslijedila je Blanka Borić koja je nastavi-
la njegov put u osmišljavanju bogatije svakodnevnice Starog 
Slatinika

Pokrenut je informativni list „Staroslatinički glas“ koji izlazi 
dva puta godišnje i u kojem se mještane besplatno informira 
o svim zbivanjima u selu. Uz pomoć novčane donacije članova 
i ostalih mještana, kao i Crkvenog odbora, u šumi Obriž, iznad 
sela, postavljen je Križni put. Uređena je i otvorena pješačka 
staza pod nazivom „Put Svetog Martina“, koja vodi od sela 
do Crkve svetog Martina u Lovčiću. 

Društvo ima i svoju web stranicu starislatinik.com koja prati sve 

aktivnosti udruge i ostalih događanja u selu.
Od ove godine se svjetski poznata manifestacija „Noć muzeja“ 

obilježava i u prostorijama Zavičajne zbirke te je doživjela soli-
dan broj posjetitelja.

Da u Starom Slatiniku postoji veliki broj zaljubljenika u prirodu, 
dokazano je i zajedničkim odlaskom na Velebit, točnije na Zavi-
žan, krajem lipnja. Veliki odaziv novopečenih planinara (njih 44), 
dobar je i signal samoj udruzi pa se ozbiljno razmišlja o osnivanju 
planinarske sekcije pri udruzi.

Ovi jesenski dani što nam slijede donose i nove planove - sre-
dinom rujna planira se zajednički odlazak mještana na poznato 
papučko izletište „Jankovac“. Tjedan dana poslije održat će se 5. 
susret Staroslatinčana, koji je jedinstvena prilika za druženje svih 
onih koji su na bilo koji način vezani uz ovu sredinu.

10

Udruga "Spretne ruke" Stari Slatinik
"Spretne ruke" su udruga ljubitelja tradicije i ručnog rada koji žele oteti 

zaboravu znanja i vještine svojih djedova i baka, te ih prenijeti i sačuvati 
za djecu, unuke i praunuke. - Jedanput tjedno okupljamo se u društve-
nom domu u Starom Slatiniku na radionici zlatoveza. Ljubitelji tradicije 
jesmo, ali smjer je našeg kretanja naprijed. Želja nam je osuvremeniti tra-
diciju, stare uzorke i motive prenijeti na novu odjeću, primijeniti ih kao 
nosivo i uporabno, ali sačuvati svoj identitet. Naši radovi su prepoznati 
na svim izložbama gdje god smo sudjelovali i uvijek predstavljamo naš 
kraj, selo, mještane, kulturu i baštinu što planiramo i dalje raditi. Poziva-
mo i ostale mještane, ljubitelje tradicije, da nam se pridruže, poručila je 
predsjednica Udruge Jelena Dudrak. 

U
dr

ug
e 

Zajednička fotografija na Velebitu

Zavičajno društvo Stari Slatinik
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Sada već davne 1971. godine nastalo je Kulturno-umjetničko 
društvo "Zrinski" koje s ponosom i danas aktivno radi. Društvo ima 
40 aktivnih članova podijeljenih u dvije sekcije, dječji tamburaški 
orkestar i odraslu folklornu skupinu. Planiraju poonovno pokrenu-
ti i dječju folklornu skupinu jer ne žele da zbog smjene generacija 
društvo prekine svoj kontinuirani rad. 

KUD "Zrinski" održava kulturni život na području Brodskog Stu-
pnika organizirajući brojne kulturne manifestacije. Tijekom godi-
ne održava se Koncert za Mladi Uskrs, Božićni koncert i Stupnička 
berba grožđa. - KUD se prije tri godine uključio u programe me-
đunarodne kulturne suradnje ugošćavanjem folklornih skupina iz 
inozemstva, a prošle smo godine sudjelovali kao predstavnici Hr-
vatske na Međunarodnom festivalu folklora u Francuskoj. Među-
narodna suradnja je vrlo skupa, ali uz razumijevanje članova koji 
više od 50 posto troškova snose sami, nastavljamo i dalje, te 15. ruj-
na putujemo na Međunarodni festival u Mađarsku. Ako financijska 
slika bude bolja, nagodinu planiramo organizirati međunarodnu 
smotru folklora u Brodskom Stupniku, te biti domaćin folklornim 
skupinama iz inozemstva. Općina Brodski Stupnik financijski, pre-
ma svojim mogućnostima, prati projekt KUD-a, ali bez dobre volje 

sponzora i članova mnogo toga ne bi bilo ostvareno. Zato im svi-
ma zahvaljujem, poručio je predsjednik KUD-a "Zrinski" Domagoj 
Rosandić. 

Udruga BSWireless osnovana je 2006. go-
dine i ima 59 članova, što znači i 59 umre-
ženih računala. Cilj je bežično umrežava-
nje što više računala na području općine 
Brodski Stupnik te na taj način omogući-
ti lakšu komunikaciju, suradnju, dijeljenje 
datoteka te pristup internetu.

Tri su pristupne točke - na kući Andrije 
Kampića (Ulica sv. Nikole), zgrada Mlina 
Janković i zgrada Caffe-disco bara Amfo-
ra. Članovi koriste mrežu za besplatnu me-
đusobnu komunikaciju, razmjenu datote-
ka, suradnju, umreženo igranje te pristup 
besplatnom, neograničenom internetu. 
Svi se bolje upoznajemo i druženje se ši-
ri i izvan računalne mreže. Financiramo se 
članarinama, donacijama, te sredstvima 
proračuna općine Brodski Stupnik, a i mi 
pomažemo općini. Web stranica Udruge je 
www.bswireless.hr. 

Da je Udruga zlatovezilja dobitnica na-
grade Hrvatske turističke zajednice 2007. 
godine za najbolji hrvatski suvenir - zlato-
vez, dobro je znano. No, ne samo da cijela 
Hrvatska prepoznaje radove ove uspješne 
udruge, nego se za njih zna i izvan grani-
ca naše zemlje jer su tijekom godine su-
djelovali na brojnim manife-
stacijama gdje su ih zapazili 
mnogi i njihove ručne rado-
ve ponijeli svojim kućama, 
često i u inozemstvo. Člani-
ce udruge kontinuirano rade 
od 2006. godine, u početku 
su bili samo sekcija pri Kul-
turno-umjetničkom društvu 
"Zrinski" da bi se kasnije osa-
mostalili kao udruga. 

- Sastajemo se i dalje svake 
srijede, a broj članica se ni-
je mijenjao, ali smo zlatovez 
naučili raditi i mnoge mlade. 
Posebno smo ponosni na te 
radionice zlatoveza za mla-
de, koje su započele prošle 
godine u kolovozu i trajale 
su sve do kraja prosinca. Bilo 

je 10 polaznica, djevojčica uzrasta od 4. do 
7. razreda osnovne škole, a bio je i jedan 
dječak s njima koji je također bio uspješan 
u ovoj tehnici. Za kraj godine, pred Božić 
priredili smo skromni domjenak kada smo 
polaznicima dodijelili priznanja. Kako su 
se za radionicu raspitivali mnogi, planira-
mo ju ove jeseni organizirati ponovno. Ra-
dionice ćemo održati i u drugim mjestima, 
tako se Grad Pakrac zainteresirao za ovu 
našu radionicu koju će organizirati njiho-
va Gradska knjižnica, te ćemo njihove su-
građanke učiti tehnici zlatoveza, najavila 
je predsjednica Udruge Nada Zubić. Na-
glašava kako imaju izuzetno razumijeva-
nje i podršku lokalne zajednice, kako Op-
ćine, tako i Turističke zajednice Brodsko-
posavske županije, Obrtničke i Gospodar-
ske komore i drugih. 

Do kraja godine Udruge će i dalje sudje-
lovati na raznim manifestacijama u Brod-
sko-posavskoj županiji, ali i šire. 

Osnovnoškolke su na radionici naučile 
tehniku zlatoveza

“Zrinski” Brodski Stupnik

Udruga 
BSWireless

Udruga zlatovezilja Brodski 
Stupnik

Predsjednica Udruge zlatovezilja Nada Zubić ispred 
vitrine u kojoj su izloženi radovi članica i polaznika 

radionica, koja krasi hodnik Općine



Bilten općine Brodski Stupnik12

 Lovna grupa “Vepar” 
osnovana je 1945. go-
dine. Današnja Lovna 
grupa broji 28 članova, 
a postigli smo da ima-
mo uzgojni gater div-
lje svinje, koji se nalazi 
na velikoj ledini, gater 
za obuku lovnih pasa 
s državnom licencom 
za rad. Također imamo 
i rov za obuku pasa 
jamara te prihvatili-
šte za fazansku div-
ljač (valijera). U iz-
gradnji je lovačka kuća 
«Vidikovac» na Travniku 
koja je izgrađena do pr-
ve deke, zahvaljujući  Općini Brodski Stu-
pnik i načelniku Petru Lovinčiću koji je u 
realizaciji ovog projekta puno pomogao. 
Nadamo se da će objekt lovačke kuće još 
ove godine biti stavljen pod krov, a zavr-
šetkom iste stvorit će se odlični uvjeti za 
okupljanje i druženje i rad naše Lovne je-
dinice.

  Prigodom proslave 125. godišnjice ro-
đenja Ivana Čeovića naša je Lovna jedini-
ca bila domaćin uglednim gostima među 
kojima su bili: predsjednik Lovačkog sa-

NK "Slavonac" 
Brodski 
Stupnik 

 Već 85 godina igra se no-
gomet u Brodskom Stu-
pniku, dakle naš “Slavonac” je klub s ve-
likom i bogatom tradicijom iz koje su sta-
sale mnoge generacije kvalitetnih sporta-
ša. S obzirom na to da rezultati posljednjih 
godina nisu u skladu s renomeom našeg 
Kluba, ovog ljeta okupili su se sportski dje-
latnici Stupnika, uglavnom bivši igrači, a 
pod vodstvom mladog i agilnog predsjed-
nika Marija Zupčića kako bi klub vratili na 
mjesto koje mu pripada.

Trenerskog posla prihvatio se ambicio-
zni, dokazano stručan  i organizacijski spo-
soban trener Goran Jelinić koji je okupio 
veliki broj igrača s kojima je proveo pripre-
me za nastupajuću sezonu. 

 Pri Nogometnom klubu djeluje i ekipa 
juniora pod vodstvom Milana Zlopaše, 
koja redovno zauzima visoko mjesto u 
svojoj skupini što dokazuje da u Stupniku 
ne nedostaje talentiranih mladih igrača. 
Osnovni cilj ove sezone, kako igrača tako i 
vodstva  kluba, je plasman u gornji dio ta-
blice te stvaranje pretpostavki za budući 
bolji plasman. 

Vatrogasna zajednica općine Brod-
ski Stupnik osnovana je 2001. go-
dine i predstavljaju ju predsjednik 
Mijo Jurišić, zamjenik predsjedni-
ka Anto Gubić, zapovjednik Damir 
Gubić, zamjenik zapovjednika To-
mislav Klepić i tajnik Tomislav Gu-
bić. Vatrogasnu zajednicu čine člani-
ce, DVD Brodski Stupnik i DVD Lov-
čić. DVD Brodski Stupnik je središ-
nje društvo u općini, osnovano 1928. 
godine, a predsjednik je Anto Gubić. 
Zamjenik predsjednika je Dražen Sa-
vić, zapovjednik je Tomislav Klepić, 
zamjenik zapovjednika Dražen Dra-
žić, te tajnik Dubravko Jurišić. Druš-
tvo ima 33 aktivna člana, a u društvu 
je uključeno i 10 članova iz Krajačića. 
DVD Brodski Stupnik ima organiziran 
rad s mladeži niz godina i sudjeluju 
na natjecanjima na području župani-
je. Natječu se i u Ligi BOBSS koje or-
ganiziraju općine Bebrina, Oriovac, 
Brodski Stupnik i Sibinj tijekom ljetnih, školskih praznika, svakog 
vikenda u drugoj općini. Vatrogasci DVD-a Brodski Stupnik niz go-
dina sudjeluju s kombi vozilom na ispomoći kolegama na prioba-
lju, u sastavu postrojbi iz VZŽ Brodsko-posavske županije. Ove su 
godine bili na otoku Braču, mjesto Pučišća, gdje su sudjelovali u 
gašenju najvećeg ovogodišnjeg požara na priobalju tijekom srp-
nja. Time su dali značajan doprinos. Tijekom proteklih mjeseci va-
trogasci DVD-a Brodski Stupnik  imali su 17 intervencija na doma-
ćem području.  

DVD Lovčić osnovano je 1997. godine čiji je predsjednik Ivan 
Kuzmić, a zamjenik Stjepan Aladrović. Zapovjednik je Ivan Pa-

un, zamjenik zapovjednika Mario Paun, a tajnik Snježana Kuzmić. 
Društvo ima 12 aktivnih članova.

Ukupan broj vatrogasaca koji čine postrojbu je 22 i svi ispunjava-
ju zakonom propisane uvjete. Kad je riječ o opremi, stanje postaje 
zabrinjavajuće pogotovo se to tiče navalnog vozila koje je staro 43 
godine i ne zadovoljava više uvjete tehničkog pregleda. Kako bi i 
dalje mogli nastaviti s vatrogasnom djelatnošću, a da ih inspekcij-
ski nadzori ne bi kažnjavali zbog nedostatka vozila koje je potreb-
no po zakonskom minimumu, u dogovoru s Općinom potrebno je 
pronaći rješenje, te nabaviti novo vozilo. Naime, kažnjavanje ne bi 
petrpjela samo postrojba nego i osnivač, odnosno Općina Brod-
ski Stupnik. 

Sredstvima Ministarstva turizma gradi se lovačka kuća

Vatrogasna zajednica općine Brodski Stupnik

Lovna grupa “Vepar” Stari Slatinik

veza Đuro Dečak, predsjednik Lovačkog 
saveza Brodsko-posavske županije Mato 
Grgić, zamjenik brodsko-posavskog žu-
pana Davor Vlaović te ugledni gosti sa 
Šumarskog fakulteta, Hrvatskih šuma i 
mnogi drugi.

  Lovna grupa “Vepar” s ponosom se no-
si u vrhu Brodsko-posavske županije ali i 
širom lijepe naše Hrvatske u održavanju 
manifestacija, državnih utakmica u gate-
ru, gdje dolaze mnogi gosti iz cijele Hr-
vatske kao i s područja bivše Jugoslavije. 
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 NK “Svačić–Bagi” osnovan je 
1947. godine, a vrlo uspješno 
se natječe u I. županijskoj ligi. 
Vrijedni športski djelatnici ja-
sno su zacrtali i ostvaruju plan 
a to je plasman prve ekipe u 
gornji dio tablice i stalni rad s 
mlađim naraštajem. Takva po-
litika se pokazala vrlo uspješ-
nom i opravdanom te se da-
nas “Svačić-Bagi” ističe kao do-
bar primjer kvalitetnog rada 
u športskim krugovima Brod-
sko-posavske županije. Zado-
voljstvo je veće ako se zna da 
smo nogometni klub s najma-
nje financijskih sredstava u I. župa-
nijskoj ligi.

 U prošloj natjecateljskoj sezoni 
seniori su bili jesenski prvaci, dok 
je na proljeće prilika pružena mla-
đim igračima od kojih se očekuje 
da će ove sezone biti nositelji igre. 
Na kraju je osvojeno vrlo dobro 4. 
mjesto. Ekipa juniora je zauzela 3. 
mjesto, a pioniri su se plasirali na 
4. mjesto. Pri nogometnom kubu 
djeluje vrlo uspješna škola nogo-
meta. Najmlađi članovi našeg klu-
ba, polaznici škole nogometa, i 
službeno se natječu u ligi limača. 

  U novu 2011./2012. sezonu ula-
zimo spremno, ali ipak znatno 
oslabljeni. Naime, Klub je napustio 
naš dugogodišnji kapetan i igrač, 
sportaš a nadasve čovjek Drago 
Pavić. Kao vrsnog igrača suparni-
ci su ga morali zaustavljati stalnim 
prekršajima. Nikada nije uzvratio, 
nikada nije reagirao na sudačku 
pogrešku, bio je vođa – pravi kape-
tan, primjer svima. Svi klubovi na 
ovom području su ga željeli imati u 
svojim redovima, mogao je birati a 
on je ipak svojih 15 najboljih nogo-
metnih godina poklonio Slatiniku, 
na čemu mu zahvaljujemo. 

Šahovski klub "Zrinski"
Na području općine Brodski Stupnik djeluje Šahovski 

klub “Zrinski” punih dvanaest godina. Klub je osnovan 
1999. godine, u travnju, sa sjedištem u Starom Slati-
niku. Dugogodišnji predsjednik Kluba je Miroslav 
Čuljak, zamjenik je Branko Grozdanić, a tajnik Ilija 
Janković. 

- Prva zadaća kluba je popularizacija šaha i šahovske 
igre na području matične općine i održavanje 
natjecanja u šahovskoj ligi. Klub je zainteresiran-otvo-
ren za sve ljubitelje ove drevne igre s područja općine 
ali i susjednih općina i za sve uzraste, istaknuo je pred-
sjednik Čuljak.

Klub se tenutno natječe u četvrtoj hrvatskoj šahovskoj 
ligi, skupina istok koja obuhvaća  tri županije Brodsko-
posavsku, Požeško-slavonsku i Virovitičko-podravsku, 
s izglednim šansama  za plasman u viši rang. Klub 
ima 14 registriranih igrača, uzrasta od godine rođenja 
1936. do1996., a od toga je polovica igrača iz Starog 
Slatinika, dok su ostali iz susjednih općina Oriovca, 
Sibinja i iz Slavonskog Broda.

Natjecanja i treninzi se održavaju u Društvenom 
domu “Dr. Ante Starčević” u Starom Slatiniku gdje na-
kon uređenja doma postoje izvrsni uvjeti za rad. Klub 
se financira iz više izvora, donacija, samostalnog rada, 
a najviše i u zadnje vrijeme najpouzdanija je dotaci-
ja Općine Brodski Stupnik, koja uz to snosi i troškove 
režija, struje, vode.

Održavanje natjecanja odvija se uglavnom u proljeće 
i jesen, kada se i treninzi održavaju jedanput u tjednu.  

Dugogodišnji kapetan i igrač Drago 
Pavić nedavno je napustio Klub

NK “Svačić-Bagi”Stari Slatinik

Humanitarni projekt “Otvorena 
zabavna škola nogometa” 

sufinancirale su općine Brodski 
Stupnik i Oriovac. Uz nogometni 

trening, djeca su, od 22. do 26. 
kolovoza, igrala i različite druge 

sportske igre, te kroz zabavu i igru 
otkrivala svoje talente, međusobno 

se družila i stvarala nova prijateljstva

Zabavna škola nogometa
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Košnja ambrozije 
Sve su učestaliji pozivi građana o problemu zapuštenog ze-

mljišta koje je obraslo ambrozijom, koja se sve više širi i svojim 
djelovanjem uzrokuje ozbiljne zdravstvene probleme svima, a 
posebno osobama koje su alergične na pelud ambrozije.

Pozivamo sve vlasnike da zapušteno zemljište obraslo ambro-
zijom pokose i dovedu u primjereno stanje, kako se ne bi mora-
le primijeniti kaznene mjere sukladno Zakonu o komunalnom 
gospodarstvu i Odluci o komunalnom redu.   

Kanalska mreža
Na većem dijelu naše općine uređena je detaljna kanalska 

mreža te ovim putem molimo i upozoravamo 
da nije dozvoljeno odlaganje grana, panjeva, 
kukuruzovine, trave ili bilo čega drugog u oči-
šćene kanale. Isto tako molimo sve vlasnike če-
stica da pokose ili poprskaju te na taj način ne 
dozvole zapuštanje kanala od svoje strane nji-
ve. Svima nam je u interesu da kanali obavljaju 
svoju funkciju.  

Izgradnja plinske mreže 
Izgradnja plinske mreže je u nadležnosti 

Brodsko-posavske županije koja je još 2008.g. 
zaključila koncesijski ugovor s tvrtkom “Brod-
plin» d.o.o. iz Slavonskog Broda, temeljem 
kojega je plinska mreža na području općine 
Brodski Stupnik trebala biti već izgrađena. Ka-
ko bismo stanovnike naše općine što točnije 
informirali o vremenu izgradnje plinske mre-
že, uputili smo dopis tvrtki “Brod-plin” koja se 
o očitovala u sljedećem:

“Vezano za izgradnju plinske mreže u općini 
Brodski Stupnik tvrtka «Brod-plin» d.o.o. ulo-
žila je znatna sredstva ishodivši od nadležnih 
institucija potrebnu potvrdu glavnog projek-
ta, sklopila potrebne ugovore o pravu služno-

sti te time stvorila mogućnost za nastavak 
izgradnje plinske mreže u općini Brodski 
Stupnik. Izgradnja plinske mreže odvijat će 
se u etapama u skladu s projektnom doku-
mentacijom. Prva etapa izgradnje plinske 
mreže započet će krajem 2011. godine, a 
daljnje širenje plinske mreže odvijat će se 
kontinuirano prema zainteresiranosti ku-
ćanstava i poslovnih subjekata za priklju-
čenje na plinsku mrežu».  

Naplata komunalne i 
grobne naknada

Molimo građane općine Brodski Stupnik 
da uredno izmiruju obvezu plaćanja  ko-
munalne i grobne naknade, u protivnom 
će se sukladno Zakona o komunalnom gos-
podarstvu, Zakonu o ovrsi i naputku Držav-
ne revizije morati primijeniti postupak pri-
silne naplate – ovrhe, što svakako pove-

ćava troškove jer se u tom slučaju uračunavaju i kamate i 
troškovi izdavanja rješenja o ovrsi.      

Napominjemo da  novi Zakon o ovrsi uz primjenu OIB-a au-
tomatski provodi ovrhu po svim računima i oročenim nov-
čanim sredstvima u svim bankama bez suglasnosti dužni-
ka.  

Komunalni otpad
Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu u dijelu koji se 

odnosi na komunalnu uslugu - održavanje čistoće, svi vlasnici 
građevina (stanova, obiteljskih kuća, poslovnih prostorija, naj-
moprimci, zakupci i drugi korisnici stambenih i poslovnih pro-
stora) obvezni su koristiti komunalnu uslugu održavanja čistoće 
u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpa-
da, tj. dužni su koristiti kantu za smeće te ukoliko se ne pri-

Zamolbe i informacije

Zemljište obraslo ambrozijom mora se pokositi, sukladno 
Zakonu i odluci o komunalnom redu

Komunalni otpad odvozi se dva puta mjesečno 
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državaju, čine kazneni prekršaj 
sukladno članku 7. Odluke. 

Strogo je zabranjeno i kažnjivo ne-
kontrolirano odlaganje smeća svih vr-
sta, također je zakonom zabranjeno 
paljenje smeća. Kućno smeće se od-
vozi 2 puta mjesečno, krupni otpad 
2 puta godišnje. Postavljeni su plavi 
kontejneri za papir. Građevinski otpad 
(cigla, crijep, šuta i dr.) može se odla-
gati samo u dogovoru s Komunalnom 
službom dok lišće, grane, baturice, ot-
pad iz vrta i sl.  sanirajte na svom ze-
mljištu, te njihovo odlaganje nije do-
pušteno na putove i javne površine. 

Groblje
Na grobljima nisu dozvoljeni nika-

kvi građevinski zahvati bez prethod-
ne suglasnosti Službe komunalnih 
djelatnosti koja upravlja grobljima.

Javne površine 
Molimo stanovnike općine da ispred 

svojih kuća ili placeva uredno održa-
vaju prostore te da po mogućnosti 
posade cvijeće, kako bi cijelo područ-
je općine dobilo bolji izgled.

Također podsjećamo da postojeće drveće treba održavati na 
način da grane ne budu niže od 3 metra i da ne  sprečavaju si-
gurno uključivanje u promet. 

Poljski putovi
Nadalje molimo naše žitelje da traktorima ne koriste nenasute 

poljske putove u neprimjereno vrijeme (blato, snijeg) bez po-
sebne potrebe jer jednim prohodom čine veliku štetu. Isto tako 

molimo da ne gaze stalno istim tragom jer dolazi do probijanja 
podloge. Gaženje tragom pored postojećeg traga značajno se 
produljuje vijek trajanja puta.

Poljoprivredno zemljište u brdu
Koristimo priliku da još jednom pozovemo vlasnike zapušte-

nog zemljišta u brdu da isto privedu kulturi ili da ga prodaju 
zainteresiranima jer je to od interesa Općine, države pa tako i 
svih nas.

Ljekarna 
Podsjećamo stanovnike naše općine da 

koriste usluge dobro opremljene ljekar-
ne u Brodskom Stupniku kako bi oprav-
dala svoje postojanje.   Broj telefona: 
425-069.

Otpad nije dozvoljeno odlagati na putove i javne površine

Uređena je kanalska mreža, te molimo vlasnike čestica da ne dozvole zapuštanje 
kanala uz svoje njive



Subota, 10. rujna 2011. godine
16,00 sati - DOČEK  KUD-ova 

16,30 sati - POLAGANJE VIJENCA ZA SVE POGINULE I UMRLE S PODRUČJA 
OPĆINE - kod centralnog križa na mjesnom groblju u Brodskom Stupniku

16,45 sati - ODLAZAK U VINOGRADE  OBITELJI ZDJELAREVIĆ

17,00 sati - SV. MISA – Crkva Sv. Ilije proroka, Brodski Stupnik

17,45 sati - SVEČANA POVORKA KULTURNO-UMJETNIČKIH DRUŠTAVA

18,00 sati - SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

u vijećnici zgrade Općine Brodski Stupnik

18,15 sati - PRIKAZ DOBIVANJA MOŠTA NA STARINSKI NAČIN  

19,00 sati - KULTURNO-UMJETNIČKI PROGRAM 

 Društveni dom Brodski Stupnik

20,30 sati - DOMJENAK   

21,00 sat - ZABAVNI PROGRAM:  “BERDE BAND” I  STJEPAN JERŠEK -ŠTEF

Društveni dom Brodski Stupnik

Program obilježavanja 
Dana općine i 

“Stupničke berbe grožđa” 


