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1. OPĆI PODATCI
1.1.Geoprometni položaj
Brodsko-posavska županija nalazi se u južnom dijelu Slavonske nizine, na prostoru između planine
Psunj, Požeškog i Diljskog gorja sa sjevera i rijeke Save s juga, koja je ujedno i državna granica prema
BiH u dužini od 163 km.
Unutar Republike Hrvatske graniči na zapadu sa Sisačko-moslavačkom županijom, na sjeveru s
Požeško-slavonskom, na sjeveroistoku s Osječko-baranjskom i na istoku s Vukovarsko-srijemskom
županijom. Područje županije prostire se na 2034 km², što čini 3,59% ukupne površine Republike
Hrvatske i zauzima 14. mjesto u Republici Hrvatskoj po površini među županijama. Brodsko-posavska
županija ima izrazito povoljan prometni položaj jer njome prolaze značajni prometni koridori. To je
prvenstveno dionica X tog koridora (Posavskog), kao dio tog prometnog pravca između Europe i Azije,
odnosno Bliskog Istoka. Unutar njega smještena je trasa autoceste, te dvokolosječna željeznička
pruga. Tu je i rijeka Sava sa svojim potencijalima plovnog puta koji je uz uvjet uređenja važan
prometni koridor u povezivanju Podunavlja s Jadranom. Osim ovog koridora, Brodsko-posavskom
županijom prolazi i složeni prometni koridor državne ceste D7 (Beli Manastir-Osijek-Đakovo-Slavonski
Šamac) u okviru kojeg je položena i trasa pomoćne magistralne željezničke pruge. To je ogranak V.
prometnog koridora preko kojeg prostor Srednje Europe ima pristup prostoru i lukama južnog
Jadrana.
U sastavu Brodsko-posavske županije nalazi se 28 jedinica lokalne samouprave i to 2 grada i 26
općina s ukupno 184 naselja.

Slika 1. Brodsko-posavska županija
Općina Brodski Stupnik smještena je na obroncima Dilj gore, uz glavnu željezničku prugu ZagrebVinkovci, a čine ju četiri naselja: Brodski Stupnik, Krajačići, Lovčić i Stari Slatinik. Općina Brodski
Stupnik graniči s općinom Sibinj na istoku, općinom Bebrina na jugu, općinom Oriovac na zapadu te
općinom Pleternica (Požeško-slavonska županija) na sjeveru. Na području općine, prema popisu
stanovništva iz 2011. godine stanuje 3036 stanovnika u 955 kućanstava te time spada u općine s
relativno niskom gustoćom naseljenosti od 51-100 stanovnika po kilometru kvadratnom. Područje
općine obuhvaća površinu od 56,83 km² što predstavlja naseljenost od 53 stanovnika po km².

Slika 2. Prometna infrastruktura u općini Brodski Stupnik
Općina se nalazi na izrazito povoljnom geoprometnom položaju u županiji, obzirom da kroz nju
prolaze i trasa autoceste koja povezuje Europu sa Bliskim istokom i dvokolosječna željeznička pruga
koja prati autocestu. Osim državnih prometnih pravaca, sva mjesta u općini su povezana županijskim
cestama sa općinskim središtem ali i središtem županije.
1.2.Povijesni razvoj
Zastava općine Brodski Stupnik sastoji se od grba na kojem se na crvenoj podlozi nalazi srebrni stup,
koji simbolizira naziv mjesta (središta općine) omotanog vinovom lozom te sa svake strane stupa po
jedan zlatni grozd. Iznad grba se nalazi polukružni natpis imena općine dok se sa lijeve strane grba
nalazi klip kukuruza a s desne snop pšenice. Ispod grba su isprepletene grane hrasta i lipe

Slika 3. zastava općine Brodski Stupnik

Područje današnjeg Brodskog Stupnika, kao i većine Brodsko-posavske županije bilo je naseljeno od
najranijih pred povijesnih vremena, Panonaca, Kelta pa preko Rimljana do dolaska Hrvata na ovo
područje u 7. stoljeću što pokazuju brojni povijesni lokaliteti. Najstariji arheološki dokaz za postojanje
stanovništva na području samog Stupnika pružaju ostatci utvrđenog naselja Gradište u Mrsunjskom
lugu, južno od mjesta, koje danas djelomično prekriva trasa autoputa, te još jedna takva utvrda
smještena 2,5 kilometra zapadnije. Obje utvrde datiraju iz razdoblja od 10. do 18. stoljeća.
Naziv Stupnik prvi puta se spominje u srednjovjekovnim ispravama iz 1358. godine kao Stupnok, a
1730. kao Stupnik kad je imao 30 kuća i drvenu kapelu Sv. Ilije sa slikom zaštitnika i grobljem. Turci
ovo područje zauzimaju 1536. godine, kad veći dio stanovništva prelazi na Islam. Za turskog vladanja
Stupnik je pripadao župi u Drenovcu. Nakon završetka rata i oslobođenja od Turaka, radi zaštite,
stvara se obrambeni pojas, pod nazivom Vojna granica u čiji sastav ulazi i Stupnik. Stupnik se od 1766.
nalazio pod župom u Bučju, a kad se te godine preselio k cesti, potpao je pod oriovačku župu, u čijem
sastavu ostaje do 1933. kad postaje samostalna župa.

Slika 4. Stupnički vinogradi

Od spomenika kulture, osim zgrade kapetanije, možemo izdvojiti i staru zgradu osnovne škole a u
Stupničkom brdu je i vila Štribe građena oko 1930. s elementima romantizma i mađarske secesije i
kuća ljetnikovac Grašić ladanjskog tipa gradnje.
Stanovništvo se danas tradicionalno bavi stočarstvom, ratarstvom, povrtlarstvom a osobito
vinogradarstvom po čemu je Stupnik nadaleko i poznat.
1.3.Klima i reljef
Područje općine Brodski Stupnik nalazi se na području prigorja uz Dilj-goru (prigorska zona). Viši
dijelovi prigorja su isključivo pod šumama (naselja i obradivi dijelovi su rijetki), a niži prigorski pojas
ističe se vrlo slikovitim krajolikom u kojem se isprepliću zaostali šumarci s enklavama obradivih
površina. Značajna je raštrkanost naselja i polikulturno gospodarstvo.
Područje cijele županije u tektonskom smislu pripada dvama geotektonskim cjelinama: Savska
potolinska tektonska jedinica i Slavonsko-srijemska potolinska geotektonska jedinica. Unutar Savske
potoline razlikujemo i dvije tektonske jedinice slavonskog gorja: tektonska jedinica Požeška gora –
Dilj-gora i tektonska jedinica Psunj.
Na Savsku potolinu otpada oko 75% površine županije. Preostalih 25% je u Slavonsko-srijemskoj
potolini.

Ukupne klimatske karakteristike područja Brodsko-posavske županije, kao dijela šireg područja
Istočne Hrvatske, odlikuju osobine umjereno tople kišne klime (prema Köppenovoj klasifikaciji). Ovu
klimu karakteriziraju srednje mjesečne temperature više od 10°C tijekom više od četiri mjeseca
godišnje, srednje temperature najtoplijeg mjeseca ispod 22°C, te prosječna godišnja količina oborina
od 700-800mm. Klimatske prilike ovog područja odlikuje homogenost klimatskih prilika, a određena
odstupanja javljaju se uslijed reljefnih osobina prostora. Klimatske prilike su također određene i
pripadnošću i položajem ovog područja širem prostoru Panonske nizine, te može generalno
konstatirati da se u klimatskom smislu, ovo područje nalazi na prijelazu između vlažnijih osobina
kontinentalne klime na zapadu i sušnijih područja na istoku. Zbog raznolikosti terena općine
Brodski Stupnik, klimatske prilike imaju obilježja i prigorskih područja i prisavskih nizina. Klimatske
prilike prigorskog područja odlikuju se dužom insolacijom, zbog južne orijentacije i zaštićenosti
gorskim grebenima, višim temperaturama, te većom količinom oborina zbog karaktera reljefa.
Također se u prigorju javlja manje magle i relativne vlažnosti zraka, ali zato jačaju zračna strujanja.
Prisavsku nizinu i njezinu lokalnu klimu odlikuju visoka relativna vlažnost, češće pojave magle,
posebno u proljeće i jesen, učestalije pojave mraza, te kraće trajanje insolacije.
2. STANOVNIŠTVO
Stanovništvo i njegove značajke su veoma značajne stavke svakog područja na način da njegova
pojedina demografska obilježja u velikoj mjeri obilježavaju njegov gospodarski, kulturni, društveni
kao i sveopći razvoj te su pokazatelj razvojnog potencijala određene društvene sredine.
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku 2011. godine na području općine Brodski Stupnik
stanuje 3036 stanovnika u 940 kućanstava. Udio stanovništva općine Brodski Stupnik u ukupnom
stanovništvu Brodsko – posavske županije, koje broji 158575 stanovnika iznosi 1,91%.
Naselje Brodski Stupnik, najveće je naselje po broju stanovnika te je ujedno i administrativno sjedište
općine Brodski Stupnik. Općina Brodski Stupnik obuhvaća još jedno veće naselje, Stari Slatinik, i dva
manja naselja, Krajačiće i Lovčić.
Tablica 1. Prirodno kretanje stanovništva u općini Brodski Stupnik
Naselja u
sastavu
općine

Broj
stanovnika
1971. godine

Broj
stanovnika
1981. godine

Broj
stanovnika
1991. godine

Broj
stanovnika
2001. godine

Broj
stanovnika
2011. godine

Brodski
Stupnik

1573

1557

1636

1772

1586

Krajačići

111

121

127

133

118

Lovčić

241

180

118

126

63

Stari Slatinik

1171

1278

1386

1495

1269

Ukupno

3096

3136

3267

3526

3036

Izvor: Državni zavod za statistiku, 2011. godine
Iz prethodne tablice vidljiv je porast ukupnog broja stanovnika u razdoblju od 1971. – 2001. godine, a
znatan pad ukupnog broja stanovnika u razdoblju od 2001. – 2011. godine od 13,89%, što je
posljedica prirodne depopulacije i iseljavanja, posebice mladog stanovništva.

Prosječna gustoća naseljenosti na području općine Brodski Stupnik iznosi 51,86 stan/km2 što je
značajno ispod županijskog (78,12 stan/km2) i državnog (75,71 stan/km2) prosjeka.
Dobno-spolna struktura temeljna je demografska struktura budući da pokazuje potencijalnu vitalnost
stanovništva te iz nje proizlaze nužni kontingenti nužni za biološku reprodukciju i formiranje radne
snage.
Tablica 2. Dobno-spolna struktura stanovništva
0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

Ukupno

165

129

208

216

248

192

156

Muški

82

62

99

123

134

107

72

Ženski

83

67

109

93

114

85

84

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

Ukupno

171

197

241

259

190

159

109

Muški

95

90

125

138

92

74

53

Ženski

76

107

116

121

98

85

56

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

95+

Ukupno

13

131

93

34

7

0

3036

Muški

54

50

24

9

2

0

1485

Ženski

77

81

69

25

5

0

1551

Izvor podataka: Državni zavod za statistiku, 2011. godine
Kao i ostatku Republike Hrvatske, i na području općine Brodski Stupnik uočava se regresivni ili
kontraktivni tip dobne strukture kojeg karakterizira niski udjel djece s obzirom na stanovništvo
srednje dobi, što uzrokuje nizak, opadajući prirodni porast i pokazuje proces depopulacije.
U spolnoj strukturi žene su zastupljene s 51,08%.
Tablica 3. Podjela stanovništva na mlado (0-14 godina), zrelo (15-64 godine) i staro (>65 godina)
2001. godine
0-14

15-64

>65

Ukupno

759

2206

561

3526

2011. godine
0-14

15-64

>65

Ukupno

502

2029

505

3036

Izvor podataka: Državni zavod za statistiku, 2011. godine

Podjelom stanovništva na mlado (0-14 godina), zrelo (15-64 godine) i staro (>65 godina) te
usporedbom podataka iz 2001. godine i 2011. godine razvidno je kako dominantni demografski
proces koji obilježava suvremeno društvo nije zaobišao niti područje općine Brodski Stupnik.
U promatranom razdoblju došlo je do znatnog smanjenja udjela mladog stanovništva uz povećanje
udjela zrelog stanovništva i neznatnog povećanja starog stanovništva što upućuje na proces blagog
starenja stanovništva.
Starenje stanovništva ima većinom negativne implikacije na daljnji demografski i gospodarski razvoj.
U demografskom pogledu, proces starenja stanovništva negativno utječe, kako na ukupno kretanje,
tako i na strukturu stanovništva, dok u gospodarskom smislu, starenje stanovništva utječe na
smanjenje broja stanovnika u radnoj dobi te na stupanj ukupne aktivnosti stanovnika.
Tablica 4. Obrazovna struktura stanovništva (15 i više godina starosti)
Bez škole i nezavršena osnovna škola

326

Osnovna škola

695

Srednja škola

1377

Visoko obrazovanje

136

Ukupan broj stanovnika u dobi od 15 i više
godina starosti

2534

Izvor podataka: Državni zavod za statistiku, 2011. godine
Što se tiče obrazovne strukture stanovništva, od ukupno 2534 stanovnika, starijih 15 i više godina,
326 osoba (12,86%) je bez škole ili nije završilo osnovnu školu, 695 osoba (27,42%) je završilo
osnovnu školu, 1377 osobe (54,34%) ima srednju stručnu spremu dok su 136 osoba
visokoobrazovane (5,36%).
Usporedba podataka na razini općine Brodski Stupnik s podacima na državnoj razini ukazuje na lošiju
obrazovnu strukturu, posebno u kategoriji visokoobrazovanih.
Prema obrazovnim područjima stanovništva prevladava inženjerstvo, prerađivačka industrija i
građevinarstvo (727 osoba) zatim usluge (280 osoba) i društvene znanosti, poslovanje i pravo (239
osoba). Od ostalih djelatnosti zastupljene su poljoprivreda (97 osoba), zdravstvo i socijalna skrb (55
osoba) i obrazovanje (34 osobe).
55 stanovnika (1,81%) općine Brodski Stupnik se izjasnilo kao pripadnici nacionalne manjine. U
strukturi nacionalnih manjina najbrojniji su Srbi (45 osoba), slijede Bošnjaci, Česi, Nijemci, Slovenci,
Ukrajinci i ostali sa po manje od 10 pripadnika.
3. RADNA SNAGA
3.1. Zaposlenost
U pogledu zaposlenosti na području općine Brodski Stupnik, sukladno podacima Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje, na dan 31. prosinca 2014. godine ukupno je evidentirano 85 zaposlenih osoba
na području općine (85 radnih mjesta koja se nalaze na području općine) i to kako slijedi po
osnovama osiguranja:

Tablica 5. Osiguranici mirovinskog osiguranja prema osnovama osiguranja
Osnova osiguranja

Osiguranici

Radnici kod pravnih osoba

21

Obrtnici

28

Poljoprivrednici

6

Samostalne profesionalne djelatnosti

1

Radnici kod fizičkih osoba

23

Osiguranici zaposleni kod međunarodnih
organizacija i u inozemstvu

0

Osiguranici – produženo osiguranje

6

Ukupno

85

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod, Godišnjak 2014., travanj 2015.
godine
Temeljem gore navedenih podataka vidljivo je da 32,94% zaposlenih čine obrtnici, slijede radnici
zaposleni kod fizičkih osoba s 27,05%, radnici zaposleni kod pravnih osoba s 24,70%, dok je udio
poljoprivrednika 7,05%.
3.2. Nezaposlenost
Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Slavonski Brod, na dan 30.
lipnja 2015. godine, na području općine Brodski Stupnik bilo je registrirano 162 nezaposlene osobe u
evidenciji HZZ-a, od čega je 100 (61,72%) žena.
Od ukupnog broja evidentiranih, 33 (20,37%) osobe su bez radnog iskustva, a posebno je potrebno
istaknuti kako su 74 (45,67%) osobe dugotrajno nezaposlene, odnosno nalaze se u evidenciji HZZ-a
duže od 12 mjeseci. Od ukupnog broja nezaposlenih 6 (3,70%) osoba su osobe s invaliditetom, a 13
(8,02%) nezaposlenih osoba imaju status hrvatskog branitelja.
Tablica 6. Obrazovna struktura nezaposlenih
Bez škole i
nezavršena
osnovna
škola

Osnovna
škola

Srednja škola

Viša škola, I.
stupanj
fakulteta i
stručni studij

Fakultet,
akademija,
magisterij,
doktorat

Ukupno

12

33

104

4

9

162

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod, lipanj 2015. godine
Promatrajući obrazovnu strukturu nezaposlenih, prevladavaju osobe srednje stručne spreme
(64,19%). Značajan je i broj osoba bez škole, s nezavršenom osnovnom školom i završenom
osnovnom školom (27,77%) koji su u vrlo nepovoljnom položaju na tržištu rada s malim izgledima

pronalaska zaposlenja. Najmanji broj nezaposlenih bilježi se u skupini visokoobrazovanih osoba
(8,02%).

Tablica 7. Dobna struktura nezaposlenih
15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60 i
više

Ukupno

15

16

23

12

16

12

22

19

21

6

162

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod, lipanj 2015. godine

Što se tiče dobne strukture nezaposlenih, 54 (33,33%) osobe su mlade osobe do 29 godina, a 46
(28,39%) osoba pripada skupini teže zapošljivih osoba koje su starije od 50 godina.
Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Slavonski Brod, u 2015.
godine, na području općine Brodski Stupnik je evidentirano 12 osoba korisnika mjera aktivne politike
zapošljavanja (javni rad).
Tablica 8. Kretanje broja nezaposlenih u razdoblju 2010. – lipanj 2015. godine
2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

Lipanj 2015.

306

309

292

287

248

162

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod, Godišnjak 2011., Godišnjak
2012., Godišnjak 2013., Godišnjak 2014., Mjesečni statistički bilten, Broj 6, XVI/2015.
4. GOSPODARSTVO
4.1. Poduzetništvo i obrtništvo
Općina Brodski Stupnik smještena je ispod pitomih obronaka Dilj gore na glavnoj pruzi Zagreb –
Vinkovci, a čine ju četiri naselja: Brodski Stupnik, Krajačići, Lovčić i Stari Slatinik.
Na području općine Brodski Stupnik djeluje 36 obrta, pretežito ugostiteljske i uslužne djelatnosti.
Primarne, sekundarne i tercijarne djelatnosti temeljne su i vodeće gospodarske grane i kao takve
trebaju biti najznačajniji nositelj razvoja. Većina zaposlenog stanovništva u drugim djelatnostima bavi
se i poljodjelstvom kao dopunskom djelatnošću.
Osnovno obilježje poljodjelskih gospodarstava je usitnjenost posjeda i njihova rascjepkanost.
4.2. Poduzetničke zone
Poduzetnička zona „Rižino polje“ se nalazi u općini Brodski Stupnik na zemljištu koje je u vlasništvu
općine. Poduzetnička zona ima kompletno izgrađenu infrastrukturu.
TABLICA 9: Brodski Stupnik – poduzetnička zona „Rižino polje“
Lokacija (grad/općina)
Veličina zone (m²)
Veličina dostupnog zemljišta (m²)

Općina Brodski Stupnik
464,897
313,897

Namjena zemljišta
proizvodno- uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje
0,5
Dopušteni koeficijent iskoristivosti
1,2
Dopuštena visina gradnje (m²)
13
Dopuštena buka (na rubnom dijelu
nije definirano
proizvodnog pogona, dB)
Izvor podataka: Internet stranica www.aik-invest.hr/zone/gospodarsko-poduzetnicka-zona-rizinopolje/

Slika 5: Poduzetnička zona „Rižino polje“
4.3. Poljoprivreda
Poljoprivredu Općine odlikuje vinogradarsko-voćarska, ratarska i povrtlarska proizvodnja.
Vinogradarstvo je manje tipična grana iako danas pokazuje znakova pojačanog rasta. Zastupljenost
površina pod kulturom vinograda iznosi 153 ha, odnosno 2,57% . U stočarstvu orijentacija je na
uzgoju goveda, svinja i peradi.
TABLICA 10: Obradive poljoprivredne površine
OBLIK
VLASNIŠTVA

ORANICE (ha)

VOĆNJACI
(ha)

VINOGRADI
(ha)

LIVADE (ha)

UKUPNO

DRŽAVNO
PRIVATNO
UKUPNO

858,8
1.260,8
2.119,6

12,0
96,6
108,6

64,2
88,8
153,0

204,5
163,0
367,5

1.139,5
1.609,2
2.748,7

Izvor podataka: Ured za katastarske-geodetske poslove Slavonski Brod (iz dokumenta prostorni plan
BPŽ 2008.)
4.4. Šumarstvo
Na području općine Brodski Stupnik nalazi se 1672,2 hektara šume, od čega je 1476,8 u državnom
vlasništvu, a 195,4 u privatnom. Prevladavaju šume biljno-geografske provincije ilirskih grabovih

šuma. Tu se nalaze šume hrasta lužnjaka sa žutilovkom, te šume hrasta lužnjaka i običnog graba. Uz
Savu su prisutne šume poljskog jasena s kasnim drijemovcem. Problematika šuma vezana je
uglavnom uz smanjivanje šumskih površina i zahvate kojima se narušavaju prirodni uvjeti staništa. To
se osobito odnosi na regulacije i snižavanje razine podzemne vode . Pogoršanje zdravstvenog stanja
šuma, nadalje, u svezi je i sa znatnim zagađivanjem zraka, gljivičnim oboljenjima itd. Šume nizinskog
dijela Županije kojima pripadaju i šume općine odlikuju se dobrom kakvoćom i rasporedom stabala s
izraženim prizemnim rašćem, grmljem i drvećem.
4.5. Lov i ribolov
Na području Općine Brodski Stupnik djeluju tri lovačka društva.
- Lovna Grupa „VEPAR“ Stari Slatinik
-

Lovna Grupa „DUB“ Brodski Stupnik

-

Lovna Grupa „Lovčić“

4.6. Ribnjačarstvo
Na području Općine Brodski Stupnik nalazi se „Novi ribnjak“ koji nije u funkciji, iako je nakon
potrebnih radova uređenja i sanacije moguće ostvariti ribnjačarsku proizvodnju. Za vrijeme pogona
ribnjak se napaja vodom iz rijeke Orljave pomoću zahvatne građevine i ustave locirane u mjestu
Lužani, južno od autoceste, na lijevoj obali Orljave.
TABLICA 11:Oblik vlasništva i površina obradivog zemljišta u općini Brodski Stupnik
OBLIK
BRODSKI STUPNIK
VLASNIŠTVA
DRŽAVNO
403,8 ha
PRIVATNO
0,0 ha
UKUPNO
403,8 ha
Izvor podataka: Ured za katastarske-geodetske poslove Slavonski Brod (Prostorni plan BPŽ 2008.)
4.7. Energetske mineralne sirovine
Na području općine Brodski Stupnik nema crpilišta mineralnih sirovina.
4.8. Turizam
Razvoj turizma na ruralnim područjima značajan je čimbenik aktivaciji i održivom razvoju ruralnih
područja koji pomaže očuvanju lokalnog identiteta, tradicije i običaja, štiti okoliš, jača autohtonu,
tradicijsku i ekološku proizvodnju.

Slika 6: Hotel „Stupnički Dvori“

Kao najveći turistički subjekt u općini Brodski Stupnik, Hotel i vinarija Stupnički Dvori smješten je u
slikovitom vinorodnom naselju Brodski Stupnik. U sklopu objekta gostima su na raspolaganju
restoran, besplatni WiFi i besplatno parkiralište. Hotel i vinarija Stupnički Dvori obuhvaća poznati
restoran koji nudi tradicionalne specijalitete i vinariju u okviru objekta s domaćim vinima. Hotel je
okružen prekrasnim vinogradima na brežuljcima Dilja te sadrži 35 soba. U restoranu se poslužuju
ukusna tradicionalna jela tipična za okolnu regiju.
Kao ostali turistički potencijali općine Brodski Stupnik navodimo tradicijske kuće, sakralne objekte
povijesne važnosti (Križni put sa dodatnim sadržajima u Starom Slatniku) te arheološka nalazišta.
Nadalje, tu su lovačka kuća Vidikovac u Starom Slatniku, odmorište Vidikovac u Brodskom Stupniku te
eko-etno selo Lovčić.
5. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
5.1. Prometna infrastruktura
Cestovni promet
Sustav prometnica u Općini je zastupljen sa:
a) državnom cestom D4 (Posavska autocesta na pravcu GP Bregana (granica Republike
Slovenije) – Zagreb – Slavonski Brod – GP Bajakovo (granica Republike Srbije)). Autocesta
prostorom Općine samo prolazi i na njenom teritoriju nema mogućnosti ulaska – izlaska.
Općina koristi „čvorove“ „Slavonski Brod - zapad“ i „Lužani“, pa ona u funkcionalnom smislu u
ovom trenutku nema nikakvog utjecaja na prostor Općine.
b) županijskom cestom Ž4202 (D49 – Lužani – Slavonski Brod – Varoš – D. Andrijevci –
Vrpolje),
c) županijskom cestom Ž4205 (Ž4202 / Brodski Stupnik – Zbjeg – Slavonski Brod),
d) županijskom cestom Ž4186 (Ž4202 / Brodski Stupnik – Lovčić),
e) županijskom cestom Ž4161 (Ž4202 / Stari Slatinik - Krajačići),

f) lokalnom cestom L41268 (Ž4185 / Bilice – Ž4186 – Grižići – Pleternica),
g) lokalnom cestom L42029 (Ž4202 / Stari Slatinik – željeznički kolodvor).
Navedene ceste prolaze središnjim i sjevernim prostorom Općine, križajući se uglavnom sa cestom
Ž4202 koja je glavna cestovna prometnica Općine i o kojoj ovisi cijeli sustav funkcioniranja Općine.
Sve ostale ceste pripadaju u nerazvrstane općinske ceste, a velika većina tih cesta je asfaltirana što je
vrlo važno zbog bolje integracije prostora Općine.
Duljina(km) lokalnih cesta iznosi 2,869 km, a duljina županijskih cesta iznosi 16,190 kn, ukupno
19,059 km.
Popis ulica na području Općine Brodski Stupnik:
Ulica Bana Jelačića i Ulica Hrvatskog proljeća na katastarskim česticama 2919, 2765/11 i 2456/8 u k.o.
Brodski Stupnik – 380 m
Ulica Slavonska i Ulica kralja Zvonimira na k.č. 2902, 2904, 2912 i 2913 u k.o. Brodski Stupnik 870 m
Ulica na k.č. 2254 u k.o. Brodski Stupnik – preimenovana u Voćarsku ulicu – 140 m
Ulica Crveni put na k.č. 2252 u k.o. Brodski Stupnik – 200 m
Ulica k.č. 1698 do 1697 u k.o. Stari Slatinik –preimenovana u Ulicu D. Matkovića – 150 m
Ulica k.č. 1654/2 u k.o. Stari Slatinik – preimenovana u Ulicu Zlatka Klašnje – 450 m
Ulica k.č. 1681 do 1683 u k.o. Stari Slatinik – preimenovana u Ulicu Nevenka Đaković 220 m
Ulica k.č. 1676 u k.o. Stari Slatinik – peimenovana u Ulicu Mije Vrljića -220 m
Ulica Josipa Kozarca k.č. 1643 u k.o. Stari Slatinik -280 m
Ulica k.č. 785 (krićni put) u k.o. Stari Slatinik – preimenovana u Ulicu Sv. Stjepana – 620 m
Ulica kralja Zvonimira k.č. 967 u k.o. Stari Slatinik – 160 m
Ulica k.č. 1992 u k.o. Stari Slatinik - 740m
Ulica Vinogradarska od lovačkog puta do kraja 1200 m
Ulica prema groblju u Krajačićima - 330 m
Ulica prema Sv. Martinu – 1100 m
Željeznički promet
Prostorom Općine prolazi glavna željeznička pruga Zagreb – Vrpolje – Vinkovci MG-2C, a u naseljima
Brodski Stupnik i Stari Slatinik je željezničko stajalište. Željeznička pruga je elektrificirana tako da
omogućava brzine i do 160km/sat.

5.2. Telekomunikacijska infrastruktura
Pošta
Jedinica poštanske mreže nalazi se u Brodskom Stupniku te je u potpunosti opremljena i
osposobljena za obavljanje svih poštanskih, novčanih i ostalih usluga te određenih usluga iz područja
telekomunikacija (javna govornica, javni fax promet, prijam i uručenje brzojava u unutrašnjem i
međunarodnom prometu). Dostavno područje obuhvaća sva naselja Općine. Obzirom na postojeću
mrežu poštanskih ureda, smatra se da jedan poštanski ured u Općini zadovoljava sve potrebe
lokalnog stanovništva.
Telekomunikacijska mreža

Mjesna telefonska centrala nalazi se u Brodskom Stupniku. Viši komutacijski čvor kojem pripada
područje Općine smješten je u Slavonskom Brodu (EWSD). Telekomunikacijska mreža pokriva sva
naselja Općine.
Međunarodni svjetlovodni kabel koji vodi iz Zagreba preko Okučana, Nove Gradiške, Slavonskog
Broda prema Županji izgrađen je dijelom sjeverno, a dijelom južno uz koridor županijske ceste Ž4202.
Međunarodni koaksijalni kabel izgrađen je prije Domovinskog rata južno, uz koridor autoceste Zagreb
– Lipovac, pa tako oba navedena telekomunikacijska kabela prolaze prostorom Općine. Iz osnovnih
pružnih pravaca mreža se dalje grana podzemno, a na kraju zračnom mrežom do krajnjih korisnika.
Južno od županijske ceste Ž4202, u Brodskom Stupniku nalazi se bazna radijska stanica za
telekomunikacije u pokretnoj mreži, kao i TV pretvarač.

5.3. Elektroopskrba
Prostor Općine je u potpunosti pokriven elektroenergetskim razvodom. Razvod je izvršen zračnim
(ZDV) i podzemnim (KDV) vodovima od 10 kV. Stanje elektroenergetike u Općini promatra se kroz
transport električne energije čiji uređaji ne koriste samo prostoru Općine i kroz elektroenergetsku
opskrbu Općine. Središnjim prostorom Općine (između pruge i autoceste) prolaze značajni
elektroenergetski prijenosni sustavi: ZDV 110 kV i ZDV 35 kV do trafostanice RP 35/10 Brodski
Stupnik.
Prostor Općine u cijelosti je opskrbljen energijom. Distribucijska mreža u Općini obuhvaća 35 kV,
10(20) kV i 0,4 kV naponske razine, te javnu rasvjetu. Opskrba električnom energijom vrši se preko
trafostanice RP 35/10 kV Brodski Stupnik razvodom od 10 kV do 18 trafostanica TS 10/0,4 za naselja
Općine. Distribuciju na području Općine obavlja DP „Elektra“ iz Slavonskog Broda. Kapacitete
postojećih (10(20)/0,4 i 10/04 kV) u okviru prostora Općine, temeljem planiranih građevnih područja
za novu stambenu i gospodarsku izgradnju bit će potrebno dodatno proširiti bilo pojačanjem
postojećih bilo izgradnjom novih. Južnim dijelom Općine prolazi dvostruki potez 110 kV dalekovoda, a
središnjim dijelom prolazi 35 kV dalekovod sa rasklopnim postrojenjem na području naselja Brodski
Stupnik. Iz tog postrojenja odvaja se jedan 35 kV vod prema jugu, Općini Bebrina.

5.4. JAVNA RASVJETA
Javna rasvjeta je provedena kroz cijelu općinu Brodski Stupnik (Krajačići, Lovčić, Stari Slatinik, Brodski
Stupnik) i ukupno je postavljeno 380 rasvjetnih mjesta na 20 mjernih mjesta.
Početna točka napajanja su transformatorske stanice, na dionici ceste Stjepana Radića, Brodski
Stupnik i Hrvatskih branitelja, Stari Slatinik, kojih ima ukupno 9, ali za potrebe napajanja koristit će se
šest stanica, i to:
- ŽSTS broj 766 S. Radića, Brodski Stupnik

- 23 rasvjetna stupa,

- ŽSTS broj 764 S. Radića, Brodski Stupnik

- 25 rasvjetnih stupova,

- ŽSTS broj 760 S. Radića, Brodski Stupnik

- 30 rasvjetnih stupova,

- PTTS broj 753 Hrvatskih branitelja, Stari Slatinik

- 29 rasvjetnih stupova,

- ŽSTS broj 751 Hrvatskih branitelja, Stari Slatinik

- 20 rasvjetnih stupova,

- PTTS broj 750 Hrvatskih branitelja, Stari Slatinik

- 22 rasvjetnih stupova.

Neposredno uz stanicu se ugrađuju slobodnostojeći ormarići javne rasvjete, ugrađeni na betonski
temelj, npr. Tip KRO-JR6 TEP. Ormar je opremljen direktnim mjerenjem električne energije pod
ključem HEP-a i sa dva izvoda javne rasvjete. Više izvoda nije potrebno jer će se postojeća rasvjeta,
istodobno sa izgradnjom nove, stavljati van funkcije.
5.5. Plinoopskrba
Ukupna dužina izgrađene plinske mreže na području Općine Brodski Stupnik je 8 km. 9 kućanstava je
priključeno na plinsku mrežu. Razlog malog broja priključenih kućanstava na plinsku mrežu su visoki
troškovi priključenja i korištenja (instalacije sustava plinskog grijanja u kuću).
U Općini Brodski Stupnik trenutno je napravljeno 12155m plinske mreže, dok je u planu prema
strojarskom projektu napraviti 29063 m.
5.6. Vodoopskrba
U Brodskom Stupniku nalazi se postojeće vodocrpilište, vodosprema i crpna stanica. Voda se bez
tehnološke prerade pomoću hidroforskog postrojenja, bez sabirnog bazena šalje do potrošača. Ostala
naselja ili dijelovi naselja, vodoopskrbu rješavaju lokalnim načinom, najčešće pomoću individualnih
bunara.
Vodoopskrbni sustav Krajačići napaja se vodom iz tri kaptirana izvorišta: Glavarda, Jankovac i Veliko
Prelo, ukupne izdašnosti 2,5 l/s. Vodom opskrbljuje pet od sedam naselja, oko 1.650 stanovnika.
Dužina vodovodne mreže je oko 21 km. Kvaliteta vode je zadovoljavajuća te se voda samo dezinficira
i tlačnom crpkom šalje u cjevovod i sabirni bazen u Jakačini. Iz sabirnog bazena voda se dalje
raspodjeljuje potrošačima, a dio odlazi u sabirni bazen Grgurevići.
Vodoopskrbni sustav Brodski Stupnik – Stupničko brdo napaja se vodom iz kaptiranog izvorišta
(Pavlovac) izdašnosti Q=2,5 l/sek, no kvaliteta vode je nezadovoljavajuća. Na sustav je priključeno
oko 1.800 stanovnika u naselju Brodski Stupnik. Dužina mreže je 1,5 km.
Naselje Lovčić i dalje ostaje vezan za lokalne izvore vodoopskrbe.
Izvršeno je usklađenje trasa kanalske mreže – u svrhu omogućavanja prihvata brdskih voda na
području ispod vinograda i omogućavanja daljnje odvodnje u odvodni sustav oborinske odvodnje uz
glavnu cestu u k.o. Brodski Stupnik osiguran koridor obodnog kanala ispod vinograda te spoj potoka
Topolovac – Magovac u Pavlovac.
Duljina javne vodoopskrbne mreže (km) = 40.385,00 m
Broj priključaka na vodoopskrbnu mrežu –
Brodski Stupnik – 517 (28 godpodarskih, 488 kućanstava)
Krajačići – 28 (1 gospodarski, 27 kućanstava)
Stari Slatinik – 177 ( 8 gospodarskih, 168 kućanstava)
Ukupno: 722 priključka
5.7. ODVODNJA OTPADNIH VODA
Otpadne vode se upuštaju u septičke jame koje u najvećem broju slučajeva ne zadovoljavaju
konstrukcijskim i građevinskim uvjetima, pa se otpadne vode koje su nedovoljno pročišćene upuštaju
u podzemlje. Oborinske vode odvode se otvorenom kanalskom mrežom postavljenom uz
prometnice.

Općinski prostor pripada slivnom području Save. Na području Općine postoji bujični i nizinski prostor
odvodnje oborinskih voda. Brdski pojas se odvodi prema istočnom lateralnom kanalu, a južni prema
Mrsunji.
Duljina kanalizacijske mreže – Gravitacijska kanalizacija : 28,7 km
- Tlačna kanalizacija: 3,1 km
- Crpne stanice – 7 komada

5.8. Gospodarenje otpadom
Tvrtka „Jakob Becker“ iz Gornje Vrbe, zadužena je za prikupljanje otpada jednom tjedno na cijelom
području općine i deponiranje istoga (deponiranje se vrši na odlagalište izvan općine kojim upravlja
Komunalac d.o.o. Županja). Općina Brodski Stupnik ima definirano reciklažno dvorište u
Gospodarskoj zoni „Rižino polje“, predviđeno sufinanciranjem iz EU fondova.
Potpisivanjem Sporazuma i Društvenog ugovora za osnivanje buduće komunalne tvrtke Šagulje d.o.o.
kojim su definirani načini izvršenja zajedničke uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom,
stvoreni su preduvjeti za nastavak aktivnosti na uspostavi regionalnog sustava gospodarenja
otpadom za Brodsko-posavsku, Požeško-slavonsku i Sisačko-moslavačku županiju. Regionalni centar
za gospodarenje otpadom na lokaciji Šagulje, na području Nove Gradiške, veličine 26 hektara, bit će
baziran na tehnologiji mehaničko – biološke obrade što će u konačnici rezultirati smanjenjem količine
otpada na odlagalištu, a povećanjem reciklaže.
5.9. GROBLJA
Postojeća groblja nalaze se u sljedećim naseljima: Brodski Stupnik, Stari Slatinik, Krajačići i Lovčić. Sva
se postojeća groblja zadržavaju, a predviđena su i možebitna proširenja. Na svim grobljima
dozvoljava se izgradnja nove mrtvačnice ili dogradnja ili rekonstrukcija postojeće. Površina groblja u
Općini Brodski Stupnik iznosi 6,7880 ha.
6. DRUŠTVENE DJELATNOSTI I INFRASTRUKTURA
Zadovoljavanje javnih potreba u društvenim djelatnostima jedna je od temeljnih funkcija lokalne
samouprave, budući da društvena infrastruktura značajno utječe na podizanje obrazovnog,
zdravstvenog i kulturnog standarda te na ukupnu kvalitetu života na nekom području.
Većina društvenih i javnih sadržaja grupirana je u naseljima Brodski Stupnik i Stari Slatinik, a
stanovništvo općine Brodski Stupnik, s obzirom na relativno ograničene društvene funkcije, gravitira
obližnjem gradu, Slavonskom Brodu.
6.1. JAVNA UPRAVA
Općina Brodski Stupnik ustrojena je kao jedinica lokalne samouprave unutar Brodsko – posavske
županije. U administrativnom sjedištu općine Brodski Stupnik, naselju Brodski Stupnik, smještena je
općinska uprava, a za upravne poslove nadležan je Jedinstveni upravni odjel.

Slika 7. Zgrada općinske uprave
Na području općine Brodski Stupnik ustrojeni su mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja
građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad
građana. Tako na području općine Brodski Stupnik djeluju 4 mjesna odbora: Brodski Stupnik, Stari
Slatinik, Krajačići i Lovčić.

6.2. Odgojno obrazovna infrastruktura
Obrazovni sustav na području općine Brodski Stupnik uključuje obrazovne programe koji se provode
na razini predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja.
Na području općine Brodski Stupnik djeluju Osnovna škola Ivan Mažuranić Sibinj, Područna škola Stari
Slatinik i Osnovna škola Dr. Stjepan Ilijašević Oriovac, Područna škola Brodski Stupnik.
Osnovnu školu Ivan Mažuranić Sibinj čine Matična škola u Sibinju, osmogodišnja područna škola u
Slobodnici i pet područnih škola i to u Gornjim Andrijevcima, Starom Slatiniku, Grižićima,
Grgurevićima i Ravnu. Škola nosi ime po jednoj od najistaknutijih osoba hrvatske povijesti 19.
stoljeća. Prijedlog za novo ime škole poteklo je od samih učenika, a usvojeno je 15. ožujka 1991.
godine.
Na području općine Brodski Stupnik nalazi se područna škola Stari Slatinik. U školskoj godini
2014./2015. područnu školu Stari Slatinik pohađalo je 40 učenika, a nastava se odvijala u dva čista i
jednom kombiniranom odjelu.

Slika 8. Osnovna škola Ivan Mažuranić Sibinj, Područna škola Stari Slatinik
Osnovna škola Dr. Stjepan Ilijašević Oriovac ima 404 učenika koji su raspoređeni u Matičnoj školi u
Oriovcu te u područnim školama Slavonski Kobaš i Brodski Stupnik. Osim redovne nastave učenici su
uključeni u dodatnu, dopunsku i izbornu nastavu. Izborna nastava organizirana je iz vjeronauka,
informatike i njemačkog jezika. Od izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti učenici mogu birati:
kreativni ples, recitatore, pick-point čestitke, zlatovez i tapiserije, likovnu skupinu, lutkarsko-dramsku
skupinu, eko skupinu, domaćinstvo, dramsku skupinu, recitatorsku skupinu, dramsko-recitatorsku
skupinu, vjeronaučnu skupinu, pjevački zbor, ljekovito bilje i projekt građanin, športske aktivnosti kao
što su nogomet, košarka i mini rukomet. Učitelji i učenici za svoj rad i postignuća redovito dobivaju
brojna gradska, županijska, ali i državna priznanja.
Centralna osnovna škola u Oriovcu osnovana je 28. travnja 1961. godine za sela i naselja Brodski
Stupnik, Stari Slatinik, Gornji Andrijevci, Rižino polje i Jelik.
Tada je u svom sastavu imala i područna odjeljenja Brodski Stupnik, Stari Slatinik, Gornji Andrijevci,
„Rižino polje“, „Jelik“ i Lovčić. Odluku o osnivanju donio je narodni odbor općine Oriovac.
Od 1.rujna 1968. godine PŠ Slavonski Kobaš s odjeljenjima od 1. do 8. razreda je u sastavu OŠ Oriovac
na temelju odluke od 5. srpnja 1968. godine koju je donijela Skupština općine o mreži osnovnih škola
na području općine Slavonski Brod, a u sastavu Osnovne škole pored navedenih nalaze se kao
područne škole još i PŠ Lovčić s odjeljenjem od 1. do 4. razreda i PŠ Živike s odjeljenjem od 1. do 4.
razreda.
OŠ Oriovac preseljena je od 1980. godine na novu adresu - Frankopanska 97, a od 1990. nosi ime dr.
Stjepana Ilijaševića.
Stjepan Ilijašević rodio se u Oriovcu 1. siječnja 1814., a umro je u Varaždinu 3. siječnja 1903. godine.
Gimnaziju je završio u Požegi, filozofiju u Zagrebu, a teologiju s doktoratom u Budimpešti. Napisao je
prvo pedagoško djelo za odgajanje djece na hrvatskom jeziku izdano 1850. u Zagrebu pod nazivom
Obuka malenih.

Slika 9. Osnovna škola dr. Stjepan Ilijašević Oriovac, Područna škola Brodski Stupnik
U naselju Brodski Stupnik nalazi se Narodna knjižnica Brodski Stupnik, na adresi Stjepana Radića 52.

Slika 10. Narodna knjižnica Brodski Stupnik
Tablica 12:Osnovne škole, razredni odjeli, učenici i učitelji, kraj školske godine 2012./2013
Škole
Razredni
Učenici
Učenici
Učitelji
S punim radnim
odjel
koji su
vremenom
završili
školu
Svi
Učeni
svi
Žene
Svi
Žene
ce
Četvero
godišnje

4

10

101

51

-

10

10

10

10

Izvor: Državni zavod za statistiku
6.3. Zdravstvo i socijalna zaštita
Općina Brodski Stupnik kao jedinica lokalne samouprave osigurava uvjete za zaštitu, očuvanje i
poboljšanje zdravlja stanovništva na svom području kroz organizaciju zdravstvene zaštite na
primarnoj razini. Ambulante opće/obiteljske medicine nalaze se u naseljima Brodski Stupnik i Stari
Slatinik.
U naselju Brodski Stupnik nalazi se i ljekarna.
Na području općine Brodski Stupnik nema ustanova socijalne skrbi.
6.4. Javni prostori
Na prostoru općine Brodski Stupnik nekoliko je objekata koji osiguravaju prostor za okupljanje
mještana i posjetitelja te organizaciju različitih društvenih sadržaja, zbog čega imaju važnu ulogu u
razvoju društvene zajednice.
Društveni domovi izgrađeni su u svim naseljima općine Brodski Stupnik te su mjesta održavanja
različitih kulturnih, umjetničkih i zabavnih manifestacija koje obogaćuju društveni život stanovništva.
U naselju Brodski Stupnik nalazi se i vatrogasni dom kojeg koristi Dobrovoljno vatrogasno društvo
Brodski Stupnik.
Kontinuirano se vrše ulaganja u adaptaciju i rekonstrukciju navedenih građevina.

Slika 11. Društveni dom dr. Ante Starčević u Starom Slatiniku

Slika 12. Prostor ispred Društvenog doma u Brodskom Stupniku i vatrogsni dom

6.5. Sportsko rekreativni sadržaji i infrastruktura
Sportsko rekreativni sadržaji zastupljeni su u većoj mjeri na području naselja Brodski Stupnik i Stari
Slatinik.
U naseljima Brodski Stupnik i Stari Slatinik izgrađena su nogometna igrališta s pratećim objektima kao
i asfaltirana igrališta za mali nogomet, košarku, rukomet.
U naseljima Brodski Stupnik i Stari Slatinik izgrađena su i uređena dječja igrališta.
6.6. Civilno društvo
Udruge su važan čimbenik društvenog života na području općine Brodski Stupnik, a područje
djelovanja kojima se bave je veoma široko. Udruge se osnivaju kao oblik slobodnog i dobrovoljnog
udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba koje kroz svoje djelovanje unaprjeđuju kvalitetu
društvenih sadržaja, ali i zagovaraju interese različitih društvenih skupina, čime pozitivno utječu na
trajne društvene promjene u lokalnoj zajednici.
Prema podacima iz registra općine Brodski Stupnik na području općine Brodski Stupnik djeluje 21
udruga, kako slijedi:

Tablica 13. Udruge na području općine Brodski Stupnik
Naziv udruge
Djelatnost
Vatrogasna zajednica općine
Vatrogasna djelatnost
Kinološka udruga „Posavac“
Udruženje građana
Dobrovoljno vatrogasno društvo Brodski Stupnika
Vatrogasna djelatnost
Dobrovoljno vatrogasno društvo Lovčić
Vatrogasna djelatnost
Karate Dojo „Pet elemenata“
Sportska djelatnost
Košarkaški klub „Stupnik“
Sportska djelatnost
Kulturno-umjetničko društvo „Zrinski“
Kulturno-umjetnička djelatnost
Lokalna akcijska grupa „Posavina“
Lokalni i ruralni razvoj
Nogometni klub „Slavonac“ Brodski Stupnik
Sportska djelatnost
Braniteljska zadruga "Bažine" - Stari Slatinik
Udruženje građana
Nogometni klub „Svačić“ Stari Slatinik
Sportska djelatnost
Pučka pjevačka skupina „Veseli Slatinčani“
Udruženje građana
Šahovski klub „Zrinski“ Stari Slatinik
Sportsko rkreacijska djelatnost
ŠD BS&SS
Sportska djelatnost
Taekwon – do klub „Hwa – Rang“ Brodski Stupnik
Sportska djelatnost
Taekwondo klub „Pauk“ Stari Slatinik
Sportska djelatnost
Udruga „Eko-etno selo“ Lovčić
Ekološka djelatnost
Udruga „Zavičajno društvo Stari Slatinik“
Očuvanje tradicije
Udruga „Spretne ruke“ Stari Slatinik
Očuvanje tradicije
Udruga „Zlatovezilje“
Očuvanje tradicije
Udruga korisnika bežičnih sustava BSWIRELESS
Udruženje građana
Udruga poljoprivrednih proizvođača općine
Udruženje građana s ciljem unaprjeđenja
poljoprivredne djelatnosti
Izvor podataka: Registar udruga općine Brodski Stupnik

6.7. Manifestacije
Na području općine Brodski Stupnik se održavaju brojne manifestacije od kojih su najznačajnije
Memorijalni turnir „Neven i Mijo“, Ljetni sv.Martin – stope sv. Martina, Noć muzeja, Staroslatiničko
ljeto, Stupnička berba grožđa.
7. KULTURNA I PRIRODNA BAŠTINA
Prirodno i kulturno-povijesno naslijeđe čini iznimno vrijedan dio prostora i identiteta općine Brodski
Stupnik. To je značajan razvojni resurs, koji istodobno podrazumijeva i zaštitu istog, stoga očuvanje
prirodne i kulturne baštine mora biti obuhvaćeno planovima budućeg razvoja ovog područja.
7.1. Kulturna baština
Područje općine Brodski Stupnik karakterizira određeni broj kulturnih dobara koja u budućnosti mogu
postati temelj gospodarskog razvoja ovog područja, posebice kroz intenzivniji razvoj turističkih
djelatnosti. Na području općine Brodski Stupnik, prema podacima Ministarstva kulture, registrirano je
je 5 kulturnih dobara, od čega jedno ima status kulturnog dobra od nacionalnog značaja.
Tablica 14. Kulturna dobra na području općine Brodski Stupnik
Oznaka dobra
Mjesto
Naziv
N-41
Lovčić
Crkva sv. Martina
P-4639

Brodski Stupnik

P-4638

Brodski Stupnik

Z-1704

Brodski Stupnik

Z-1283

Lovčić

Z-4951

Stari Slatinik

Tradicijska kuća, Ulica
Stjepana Radića 153
Tradicijska kuća, Ulica
Stjepana Radića 155
Arheološko nalazište
„Mrsunjski Lug“
Crkva sv. Martina

Arheološko nalazište
„Krči“
Izvor: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2015. godine

Vrsta kulturnog dobra
Nepokretno kulturno
dobro – pojedinačno
Nepokretno kulturno
dobro – pojedinačno
Nepokretno kulturno
dobro – pojedinačno
Nepokretno kulturno
dobro - pojedinačno
Nepokretno kulturno
dobro – pojedinačno
Nepokretno kulturno
dobro - pojedinačno

7.1.1. Crkva Svetog Martina
Crkva svetog Martina je pojedinačno nepokretno kulturno dobro koji ima status kulturnog dobra od
nacionalnog značenja. Crkva je smještena na uzvisini izvan naselja Lovčić, na groblju. Izgrađena je
najvjerojatnije u XIII. Stoljeću. Tlocrt crkve je pravokutnik na koji se naslanja polukružno svetište.
Jednostavna pročelja otvorena su uskim lučno zaobljenim prozorskim otvorima. Glavno zapadno
pročelje rastvoreno je u prizemlju portalom koji je zaključen dvostrukim polukružnim lukom iznad
kojeg je rizalitno izvučen trokutasti timpan. Unutrašnjosti zidovi su bili oslikani freskama koje datiraju
iz XIV. stoljeća. Crkva je izuzetan primjer prijelaznog kasnoromaničkog stila u Slavoniji.

Slika 13. Crkva svetog Martina
7.1.2. Tradicijska kuća, Ulica Stjepana Radića 153
Tradicijska kuća u Ulici Stjepana Radića 153 je pojedinačno nepokretno kulturno dobro koje ima
status preventivno zaštićenog kulturnog dobra. Tradicijska stambena građevina „fronta puta“
građena krajem 19. stoljeća, posjeduje očuvano ulično pročelje jednostavnije dekoracije, koje se
sastoji od niskog sokla, središnjeg dijela fasade i područja profiliranog potkrovnog vijenca. Zgradu
grade supružnici Agata i Petar Štimac, doseljenici iz Like i Gorskog kotara. U troprostornoj tradicijskog
zgradi, s uzdužnim, zatvorenim trijemom, uz supružnike je živjelo i odraslo i njihovo osmero djece.
Dugačko pročelje kuće, izvorno rastvoreno s pet identičnih, neravnomjerno raspoređenih prozora,
dekorirano je relativno jednostavno, u vidu kombiniranja historicističkih i secesijskih stilskih utjecaja.
7.1.3. Tradicijska kuća, Ulica Stjepana Radića 155
Tradicijska kuća u Ulici Stjepana Radića 155 je pojedinačno kulturno dobro koje ima status
preventivno zaštićenog kulturnog dobra. Uzdužna, visokoprizemna tradicijska kuća obitelji Štimac
građena je tijekom tridesetih godina dvadesetog stoljeća. Zgrada pravilnog pravokutnog tlocrta,
podignuta je uzduž glavne ulice, s pročeljem naglašene estetike u duhu oblikovanja tipičnog za
razdoblje prvih nekoliko desetljeća dvadesetog stoljeća, obilježeno stilskim epohama secesije i art
decoa. Pročelje zgrade posjeduje četiri tradicijska prozora, očuvane izvorne stolarije, istaknuta
dekorativnom plastikom, u ravnomjernom rasporedu, na središnjem dijelu pročelja.

7.1.4. Arheološko nalazište „Mrsunjski lug“
Arheološko nalazište „Mrsunjski Lug“ je pojedinačno kulturno dobro koje ima status zaštićenog
kulturnog dobra. „Mrsunjski Lug“ je srednjovjekovno slavensko gradište, smješteno istočno od
Brodskog Stupnika, 15 km zračne linije zapadno od Slavonskog Broda. Tipično slavensko gradište
barovitog tipa, nepravilnog je kružnog oblika. Od arheoloških nalaza najbrojnija je srednjovjekovna
gradišna keramika i pečenjaci rađeni na dasci bez lončarskog kola ili sa znakom na dnu. Prema
arheološkom materijalu ovo gradište je datirano u razdoblje os 10. – 13. stoljeća.

Slika 14. Arheološko nalazište „Mrsunjski Lug“
7.1.5. Arheološko nalazište „Krči“
Arheološko nalazište „Krči“ je pojedinačno kulturno dobro koje ima status zaštićenog kulturnog
dobra. Nalazište se nalazi kod Starog Slatinika oko 365. – og kilometra današnje autoceste Zagreb –
Lipovac. Prilikom krčenja šume za izgradnju autoceste Zagreb – Beograd, iskopan je grob iz kasnog
brončanog doba. U grobu je bio spaljeni pokojnik u keramičkoj urni – žari, uz koji je kao grobni prilog
nađen jedan keramički ćup. O postojanju nekropole na ovom području govori i nalaz iz 1908. godine:
brončana igla s makovom glavicom, koja se datira u kasno brončano doba – Broncu D. Pregledom
terena pronađeni su na površini ulomci istovrsne keramike, što ukazuje na postojanje naselja i
nekropole iz kasnog brončanog doba. Nalazi igle i keramike pripadaju tzv. Virovitičkoj grupi.

Slika 15. Arheološko nalazište „Krči“
7.1.6. Kulturna dobra koja nisu upisana u registar kulturnih dobara
Od kulturnih dobara na području općine Brodski Stupnik možemo izdvojiti povijesne cjeline i dijelove
povijesnih cjelina (dio naselja Brodski Stupnik, selo Lovčić i dio naselja Stari Slatinik), povijesne
građevine i skolpovi (kapela sv. Florijana u Lovčiću, crkva sv. Ilije u Brodskom Stupniku, kapela sv.
Antuna, kapela sv. Katarine, kapela sv. Florijana u Krajačićima, kapela sv. Nikole, kapela sv. Klare,
crkva sv. Josipa u Starom Slatiniku, kapela poklonac u Starom Slatiniku, kapela poklonac u Brodskom
Stupniku, kapela poklonac u stupničkom brdu, kapela poklonac u Brodskom Stupniku, kapela
poklonac u Lovčiću, kapela poklonac u brdu u Lovčiću, zgrada općine iz vremena Vojne krajine iz
1828. godine u Brodskom Stupniku, zgrade starih škola u Brodskom Stupniku, Lovčiću i Starom
Slatiniku, zgrada željezničke stanice u Starom Slatiniku, vila Štrba, kuća ljetnikovac Grašić, kuća-vila

Alinjak), memorijalna područja (groblje Lovčić, staro groblje Brodski Stupnik), arheološki lokaliteti
(prapovijesna nekropola Brodski Stupnik, nalazište brončanog doba Brodski Stupnik, Bažine,
prapovijesno naselje Krajačići, Jelas polje, prapovijesno naselje Stari Slatinik, prapovijesno i
srednjovjekovno naselje Stari Slatinik te nalazište brončanog doba Stari Slatinik), kulturni krajolik
(Jelas polje i padine kultivirane vinogradima, voćnjacima, oranicama i šumama) i Zavičajna zbirka u
Starom Slatiniku koju je 2006. godine utemeljilo Zavičajno društvo Stari Slatinik.

Slika 16. Zgrada kapetanije

Slika 19. Crkva svetog Josipa

Slika 17. Vila Štrba

Slika 18. Crkva sv. Ilije

Slika 20. Zavičajna zbirka

7.2. Prirodna baština
Područje općine Brodski Stupnik zahvaćeno je snažnim procesom primarne i sekundarne urbanizacije,
koja je ostavila znatnog traga na transformaciji prirodnog prostora osobito u dijelu duž prometnih
cestovnih pravaca. Sva četiri naselja izgrađena su kao linearna naselja duž prometnica koja su
okosnica njihova rasta i razvitka. Vrijedne površine prirodnog nasljeđa nalaze se skoro u potpunosti
izvan neposrednog domašaja primarne i sekundarne urbanizacije koja zrači iz urbanog središta
općine, a i iz svih ostalih naselja općine. Nalaze se u izdvojenim nizinskim predjelima savske nizine i u
sjevernim dijelovima općine u okviru velikih površina gospodarskih šuma. U općini više i nema
izvornih prirodnih prostora. Uglavnom su to modificirani, kultivirani prirodni prostori u službi čovjeka.
Prostornim planom Brodsko – posavske županije iz 2008. godine krajnji južni obronci Dilj gore i Jelas
polje su određeni kao zaštićeni krajolici.

2. SWOT ANALIZA
SWOT analiza daje ocjenu snaga i slabosti te prilika i prijetnji bitnih za razvoj svakog od ključnih
društveno-gospodarskih područja Općine, kao i Općine u cjelini. Izrađena je na temelju analize stanja
općine Brodski Stupnik gdje su identificirane SNAGE koje predstavljaju područja, resurse i
sposobnosti unutar Općine na koje se ona može osloniti u razvoju, s najvećim mogućnostima za
uspjeh. Identificirane SLABOSTI ukazuju koja područja, resursi i sposobnosti unutar općine
ograničavaju ili onemogućuju njezin razvoj.
PRILIKE ukazuju na područja, resurse i sposobnosti koje su izvan kontrole Općine, a koje bi mogla
iskoristiti za svoj razvoj (povećati snage i/ili smanjiti slabosti). PRIJETNJE predstavljaju područja,
resurse i sposobnosti izvan kontrole Općine koje mogu ugroziti njezin razvoj (smanjiti snage i/ili
povećati slabosti.
U procesu izrade SWOT analize općine Brodski Stupnik identificirani su ključni čimbenici
gospodarskog razvoja: ljudski resursi, gospodarstvo i infrastruktura.
SWOT analiza izrađena je na temelju osnovne analize stanja Općine Brodski Stupnik, a u procesu
izrade poseban je naglasak stavljen upravo na ključne čimbenike gospodarskog razvoja.

SNAGE
SLABOSTI
 Ljudski resursi i JLS:
 Ljudski resursi i JLS:
- Prepoznavanje lokalnih resursa i
- Nepovoljna demografska slika
kapaciteta s ciljem poticanja vlastitog
- Nedovoljni kapaciteti za upravljanje
razvojnog potencijala
razvojem
- Podrška, suradnja i partnerstvo JLS i
- Starenje stanovništva
civilno društvo
- Nepovoljna i niska obrazovna struktura
 Gospodarstvo
 Gospodarstvo
- Iskustvo u povlačenju sredstava iz EU
- Neorganiziran i neudružen proizvodnofondova
uslužni privatni sektor
- Postojanje poduzetničke infrastrukture te
- Ne umreženost poljoprivrednih
konstantno ulaganje u njeno
proizvođača
unapređenje
- Nezainteresiranost za uvođenje inovacija
- Tradicija i velik poljoprivredni potencijal
i uzgoj netradicionalnih proizvoda u
za razvoj voćarstva, vinogradarstva,
poljoprivredi
povrtlarstva, stočarstva
- Generacijski jaz među poljoprivrednicima
- Resursi i infrastruktura kao osnova za
- Neorganiziran i neudružen proizvodnorazvoj vinskog turizma (vinske staze s
uslužni privatni sektor
objektima smještaja i prijema gostiju,
- Radna snaga – nedostatna s
velika ponuda kvalitetnih vina i ostalih
neadekvatnim kvalifikacijama
autohtonih proizvoda)
- Slabo poznavanje i uporaba modernih
- Dobra resursna osnova za razvoj
tehnologija
ribničarstva
- Slaba educiranost poljoprivrednih
- Dobra resursna osnova za razvoj lovstva
proizvođača
- Dobra resursna osnova za razvoj vjerskog
- Nedostatak prerađivačkih kapaciteta i
i kulturnog turizma te razvoj postojećih i
objekata za preradu poljoprivrednih
pokretanje novih kulturnih manifestacija
proizvoda, ekološku poljoprivrednu
proizvodnju te finalizaciju i produženje
 Infrastruktura
životnog vijeka poljoprivrednih proizvoda
- Povoljan geoprometni položaj
- Male poljoprivredne površine
- Dobra prometna povezanost (željeznica,
pojedinačnih proizvođača
ceste, autobusne linije)
- Nedostatak okrupnjivanja,
- Ujednačeno razvijena komunalna
standardizacije i povećanja kvalitete
infrastruktura
poljoprivredne proizvodnje → nema
 Kvaliteta života
povezanosti s domaćim velikim
- Bogata povijesna i kulturna baština
prehrambeno-preradbenim subjektima
(objekti, zbirke, tradicijski zanati –
- Slaba povezanost poljoprivrede i turizma
zlatovez)
- Nedostatak financijskih sredstava za
- Aktivan civilni sektor u očuvanju,
očuvanje i zaštitu prirodne i kulturnonjegovanju i promociji kulturne baštine
povijesne baštine
- Multikulturalnost – njegovanje i očuvanje
- Nedostatno valorizirana i zaštićena
porijekla
materijalna i ne materijalna kulturno- Postojanje društvene infrastrukture
povijesna baština
(društveni domovi, obrazovna
- Nedovoljno iskorištena kulturnoinfrastruktura…)
povijesna i tradicijska baština u svrhu
- Manifestacije i događanja
razvoja turističke ponude
- Postojanje mreže javno-zdravstvenih

Infrastruktura
ustanova i usluga
- Neravnomjerno razvijena prometna
infrastruktura
- Neravnomjerno razvijena komunalna

infrastruktura

-

PRILIKE
 Ljudski resursi i JLS:
- Dostupnost Strukturnih i investicijskih
fondova za stvaranje novih radnih
mjesta, ekonomskog rasta, poboljšanje
kvalitete života i održivog razvoja (FRR,
ESF, ESI)
- Poboljšanje kapaciteta JLS za
sudjelovanje na razvojnim programima
općine
- Cjeloživotno učenje
 Gospodarstvo
- PRR za unapređenje ruralne
infrastrukture, mogućnosti ulaganja u
nepoljoprivredne djelatnosti, poticanje
mladih poljoprivrednika
- Rastući trendovi povezivanja
poljoprivrednih i turističkih djelatnosti
- Ekološka poljoprivredna proizvodnja
 Infrastruktura
- Rastući trend korištenja obnovljivih
izvora energije
- Daljnji razvoj prometne, komunalne i
društvene infrastrukture korištenjem
fondova EU (Strukturni i investicijski
fondovi – EFRR, EPFRR
 Kvaliteta života
- Osiguranje više razine socijalne usluge
kroz programe EU (ESF) i nacionalne
programe

Kvaliteta života
Nedostatak sportsko-rekreativnih
sadržaja i objekata
- Nedovoljno promovirani prirodni
potencijali u rekreativne svrhe (brdske
staze – pješačke i biciklističke, ribnjaci)
- Nedovoljan broj učenika za osnivanje
općinske osnovne škole
- Nepostojanje vrtića
- Nepostojanje staračkog doma
- Nedostatne usluge primarne
zdravstvene zaštite
PRIJETNJE
 Gospodarstvo
- Destimulirajuće stanje u poljoprivredi i
gospodarska situacija
- Loša investicijska klima
- Porezna politika, zakonodavstvo
- Spora birokracija
- Dodatna financijska i administrativna
opterećenja JLS
- Nesređeno i nejasno zakonodavstvo i
- preklapanje nadležnosti različitih
institucija
 Infrastruktura
- Klimatske promjene
- Neriješeni imovinsko-pravni
odnosi/zemljišne knjige
- Daljnje propadanje prometne i društvene
(obrazovne) infrastrukture u slučaju
nedovršenosti ulaganja
 Kvaliteta života
- Iseljavanje stanovništva

3. MISIJA I VIZIJA

MISIJA OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Korištenjem svih raspoloživih resursa općina Brodski Stupnik će se kontinuirano razvijati i
unapređivati kvalitetu života svih svojih žitelja te poslovno okruženje i privlačenje novih investitora
čime će se smanjiti odlazak mladih i poduprijeti doseljavanje novih stanovnika u općinu.
VIZIJA OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Nedaleko gradske vreve, općina Brodski Stupnik predstavlja oazu prirodnih i kulturnih ljepota,
pristupačnih ljudi i bogatog poslovnog okruženja.

4. Strateški ciljevi, prioriteti i mjere za razvoj općine Brodski Stupnik

CILJ 1. : DOSTIZANJE UVJETA ZA POKRETANJE I UNAPREĐENJE POSTOJEĆIH PODUZETNIČKIH
AKTIVNOSTI
PRIORITET 1.1. : PODIZANJE KONKURENTNOSTI RURALNE SREDINE KROZ INOVATIVNOST I
PODUZETNOST
PRIORITET 1.2. : OSIGURANI UVJETI ZA BAVLJENJE POLJOPRIVREDNIM AKTIVNOSTIMA
PRIORITET 1.3. : POTPORA POSTOJEĆIM I PRIVLAČENJE NOVIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA NA
PODRUČJE OPĆINE
PRIORITET 1.4. : UJEDNAČENO UNAPREĐENJE I PROŠIRENJE PONUDE TURISTIČKI ATRAKTIVNIH
SADRŽAJA U NASELJIMA OPĆINE BRODSKI STUPNIK
CILJ 2. : INFRASTRUKTURNO RAZVIJENA I EKOLOŠKI SAVJESNA OPĆINA
PRIORITET 2.1. : IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNE INFRASTRUKTURE
PRIORITET 2.2. : KONTINUIRANO UNAPREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
PRIORITET 2.3. : ENERGETSKA UČINKOVITOST, ZAŠTITA OKOLIŠA TE ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH
DOBARA
PRIORITET 2.4. : OBNOVLJENA POGREBNA INFRASTRUKTURA
PRIORITET 2.5. : PODIZANJE KVALITETE USLUGA JAVNIH SLUŽBI
CILJ 3. : UJEDNAČEN STANDARD I KVALITETA ŽIVOTA NA PODRUČJU OPĆINE BRODSKI STUPNIK
PRIORITET 3.1. : IZGRADNJA I UREĐENJE DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE TE RAZVOJ ŠKOLSTVA,
ZDRAVSTVA I SOCIJALNIH USLUGA ZA STANOVNIKE OPĆINE
PRIORITET 3.2. : POVEĆANJE KONKURENTNOSTI I KAPACITIRANOSTI STANOVNIKA OPĆINE NA
TRŽIŠTU RADA
PRIORITET 3.3. : OSNAŽIVANJE KAPACITETA JLS I OSTALIH CIVILNIH ORGANIZACIJA S PODRUČJA
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
CILJ 1. : DOSTIZANJE UVJETA ZA POKRETANJE I UNAPREĐENJE POSTOJEĆIH PODUZETNIČKIH
AKTIVNOSTI
PRIORITET 1.1.
SVRHA
PRIORITETA

MJERA 1.1.1.
AKTIVNOSTI/
PROJEKTI

PODIZANJE KONKURENTNOSTI RURALNE SREDINE KROZ INOVATIVNOST I
PODUZETNOST
Omogućiti stanovnicima općine Brodski Stupnik i ostalim stanovnicima
županije pristup kvalitetnim postrojenjima i sadržajima za bavljenje i
skladištenje različitih poljoprivrednih proizvoda i sadržaja (ratarstvo,
stočarstvo, voćarstvo, poljodjelstvo). Kroz nekoliko stadija izgradnje
inkubatora korisnicima će biti ponuđeni svi popratni sadržaji koji su im
potrebni da bi svoje poljoprivredne proizvode što efikasnije preradili,
skladištili ali i plasirali na tržište.
Razvoj poslovne infrastrukture
 Ulaganje u stvaranje nove poduzetničke infrastrukture
(tehnologijsko-inovacijski razvojni inkubator ruralne diversifikacije),

CILJNE SKUPINE
NOSITELJI
PRIORITETA
INDIKATORI
PRIORITET 1.2.
SVRHA
PRIORITETA

MJERA 1.2.1.
AKTIVNOSTI/
PROJEKTI
MJERA 1.2.2.
AKTIVNOSTI/
PROJEKTI

MJERA 1.2.3.
AKTIVNOSTI/
PROJEKTI

MJERA 1.2.4.
AKTIVNOSTI/
PROJEKTI
MJERA 1.2.5.
AKTIVNOSTI/
PROJEKTI
CILJNE SKUPINE
NOSITELJI
PRIORITETA
INDIKATORI

PRIORITET 1.3.
SVRHA
PRIORITETA

opreme i povezanih poslovnih usluga koje se pružaju poduzetnicima
i poljoprivrednicima
Poljoprivrednici, općina Brodski Stupnik, županija Brodsko-posavska,
susjedne županije
Općina Brodski Stupnik
Izgrađen inkubator, broj korisnika sadržaja inkubatora
OMOGUĆITI BOLJE UVJETE ZA BAVLJENJE POLJOPRIVREDNIM
AKTIVNOSTIMA
Poticanje razvoja grana poljoprivrede: voćarstvo, vrtlarstvo, vinogradarstvo,
stočarstvo, pčelarstvo. Cilj je kroz razvojne programe ponuđene od strane
Vlade RH i Europske Unije pokrenuti poljoprivrednu proizvodnju na području
općine i unaprijediti i modernizirati postojeću proizvodnju kako bi se
poboljšala konkurentnost lokalnih proizvođača na tržištu.
Riješiti problem suša i neplodnosti tla na području općine Brodski Stupnik
 Izgradnja sustava navodnjavanja na području općine Brodski Stupnik
 Dostupnost sustava navodnjavanja svim poljoprivrednim
proizvođačima na području općine
Podizanje kompetencija stanovništva za bavljenje poljoprivredom
 Održavanje radionica o mogućnostima poljoprivredne proizvodnje i
povlačenju sredstava iz za to predviđenih fondova
 Održavanje radionica za poljoprivredne proizvođače o prednostima
udruživanja, produžavanja životnog vijeka poljoprivrednih proizvoda
i proizvodnje profitabilnijih poljoprivrednih kultura
Modernizacija i unapređenje poljoprivredne proizvodnje
 Poticanje ekološke poljoprivredne proizvodnje
 Okrupnjavanje poljoprivrednih površina i rasplet neriješenih
imovinsko-pravnih odnosa
 Modernizacija proizvodnih procesa poljoprivrednih gospodarstava
Povećanje iskoristivosti šumskog fonda
 Izgradnja šumske infrastrukture
 Edukacije o korištenju samoniklog bilja
Razvoj ribogojstva i ribnjačarstva na području općine
 Bolja iskorištenost te razvoj proizvodnje i uzgoja slatkovodne ribe
Poljoprivredni proizvođači, zadruge, pravne i fizičke osobe koje se bave
poljoprivredom, šumo posjednici,
Općina Brodski Stupnik, OPG-i s područja općine, LAG Posavina, Brodskoposavska županija
Površina zemljišta uvrštenih u mrežu navodnjavanja, broj grla stoke na
području općine, broj novih OPG-a, povećanje površine obrađenog
poljoprivrednog zemljišta na području općine
POTPORA POSTOJEĆIM I PRIVLAČENJE NOVIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA
NA PODRUČJE OPĆINE
Potpora poduzetnicima vršiti će se kroz edukacije, poticanje na udruživanje,
poboljšanje poslovne infrastrukture kroz koje će se poduzetnicima s
područja općine omogućiti učinkovitije poslovanje

MJERA 1.3.1.
AKTIVNOSTI/
PROJEKTI

MJERA 1.3.2.
AKTIVNOSTI/
PROJEKTI
MJERA 1.3.3.
AKTIVNOSTI/
PROJEKTI

CILJNE SKUPINE
NOSITELJI
PRIORITETA
INDIKATORI

PRIORITET 1.4.
SVRHA
PRIORITETA

MJERA 1.4.1.
AKTIVNOSTI/
PROJEKTI

MJERA 1.4.2.

Poboljšanje materijalnih uvjeta za poduzetnike
 Ulaganja za poboljšanje i obnovu postojeće poslovne infrastrukture
(poslovna zona Rižino polje), opreme i povezanih poslovnih usluga
koje se pružaju poduzetnicima
 Razvoj osnovne poduzetničke infrastrukture (energija, vodoopskrbe,
odvodnje, prometa i veza) unutar postojećih poslovnih /
poduzetničkih zona (zona Rižino polje) gdje je manjak takve
infrastrukture prepreka razvoju malog i srednjeg poduzetništva
Poboljšanje poslovne klime u općini
 Promocija poslovne zone „Rižino polje“ i mogućnosti koje ona pruža
 Privlačenje poslovnih subjekata u poslovnu zonu
Poduzetničko osnaživanje na području općine
 Organizacija radionica i edukacija za poduzetnike s temama o
novostima u proizvodnji i inovacijama, povlačenju sredstava iz EU
fondova i mogućnostima i prednostima ulaganja u poduzetničku
zonu općine Brodski Stupnik. Razvoj i korištenje marketinških
strategija za tvrtke sve u svrhu podizanja konkurentnosti lokalnih
poduzetnika
Poduzetnici s područja općine te potencijalni ulagači i investitori
Općina Brodski Stupnik, LAG Posavina, Brodsko-posavska županija
Broj sudionika na radionicama i edukacijama, broj poduzetnika na području
općine i gospodarske zone Rižino polje
UJEDNAČENO UNAPREĐENJE I PROŠIRENJE PONUDE TURISTIČKI
ATRAKTIVNIH SADRŽAJA U NASELJIMA OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Osnažiti identitet sela s područja općine Brodski Stupnik i osnažiti njihove
turističke kapacitete, kako bi bili u stanju privući što veći broj posjetitelja
tokom cijele godine. Kroz programe povratka prirodi i obnove eko-etno sela,
povećanjem broja manifestacija te njihovom boljom promidžbom omogućiti
će se turistima jedinstven doživljaj seoskog života.
Izgradnja općine kao turističke destinacije
 Rekonstrukcija zgrada stana i stare škole u eko-selu Lovčić
 Daljnje povećanje ponude sakralnog turizma (križni put i sl.) i
dodatnih sadržaja vezanih uz njega
 Povezivanje općih turističkih sadržaja (Eko sela, šetnice, biciklističke
staze, smještajni kapaciteti, manifestacije);
 Poticanje na pokretanje tradicijskih obrta i udruga u turističke svrhe
te promocija njihovih proizvoda kao turističkih sadržaja;
 Povećanje broja smještajnih kapaciteta;
 Uređenje šetnice Stari Slatinik - Lovčić
 Uređenje biciklističkih staza na području općine
 Rekonstrukcija i izgradnja lovačke kuće i vidikovaca
 Daljnja promocija i povećanje sadržaja postojećih manifestacija:
- Stupnička berba grožđa
- Slatiničko ljeto
- Sv. Martin – Europljanin
- Memorijalni turnir „Neven i Mijo“
 Inicijativa za osnivanje TZ Brodski Stupnik
Promocija i brendiranje kulturne baštine i manifestacija općine

AKTIVNOSTI/
PROJEKTI

CILJNE SKUPINE
NOSITELJI
PRIORITETA
INDIKATORI





Brendiranje općine kao turističke destinacije
Promocija kulturne baštine općine
Pokretanje i promocija novih manifestacija u svim selima općine i
tokom cijele godine
Turisti, prolaznici, OPG-i, općina Brodski Stupnik
Općina Brodski Stupnik, Brodsko-posavska županija, OPG-i, Hrvatska
turistička zajednica, HOK
Dužina uređenih šumskih i biciklističkih staza, broj smještajnih kapaciteta,
broj novootvorenih tradicijskih obrta, broj posjetitelja na manifestacijama,
površina uređenih šetnica i biciklističkih staza, uređeni broj novih turističkih
sadržaja, broj noćenja u općini, osnovana turistička zajednica općine Brodski
Stupnik

CILJ 2. : INFRASTRUKTURNO RAZVIJENA I EKOLOŠKI SAVJESNA OPĆINA
PRIORITET 2.1.
SVRHA
PRIORITETA
MJERA 2.1.1.
AKTIVNOSTI/
PROJEKTI

CILJNE SKUPINE
NOSITELJI
PRIORITETA
INDIKATORI
PRIORITET 2.2.
SVRHA
PRIORITETA
MJERA 2.2.1.
AKTIVNOSTI/
PROJEKTI
MJERA 2.2.2.
AKTIVNOSTI/
PROJEKTI

MJERA 2.2.3.
AKTIVNOSTI/
PROJEKTI
CILJNE SKUPINE
NOSITELJI
PRIORITETA
INDIKATORI

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNE INFRASTRUKTURE
Bolja međusobna povezanost sela na području općine pješačkim i cestovnim
prometom
Poboljšati kvalitetu prometnica i prometnu povezanost
 Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području općine;
 Izgradnja i rekonstrukcija pješačkih i biciklističkih staza na području
općine;
 Izgradnja autobusnih nadstrešnica na području općine
Stanovnici općine Brodski Stupnik, prolaznici
Općina Brodski Stupnik, Brodsko-posavska županija
Broj metara izgrađene ili rekonstruirane prometne infrastrukture
NASTAVAK IZGRADNJE KANALIZACIJSKE MREŽE I MREŽE ZA ODVODNJU
OBORINSKIH VODA
Spajanje što većeg broja kućanstava na javnu kanalizacijsku mrežu te bolja
odvodnja oborinskih voda na području općine
Poboljšati kanalizacijski sustav na području Općine
 Izgradnja kanalizacijskog sustava u naseljima općine koja ju još
nemaju;
Poboljšati vodovodni sustav na području Općine
 Izgradnja i rekonstrukcija sustava oborinske kanalizacije na području
općine
 Izgradnja vodovodnog sustava u selima koja ga još nemaju
 Projektiranje i izgradnja pročistača Brodski Stupnik kao dio projekta
Brod 2
Zaštita od brdskih voda, poplava i navodnjavanje poljoprivrednih površina
 Izgradnja akumulacije Razliv kao dijela od buduće 4 akumulacije koje
bi trebale riješiti problem poplava i navodnjavanja na području
općine Brodski Stupnik
Stanovnici općine Brodski Stupnik
Općina Brodski Stupnik, Brodsko-posavska županija, Komunalno poduzeće u
suvlasništvu općine
Dužina izgrađene kanalizacijske mreže, broj novih priključaka, dužina

izgrađenog sustava oborinske kanalizacije, izgrađen pročistač, izgrađeno
akumulacijsko jezero
PRIORITET 2.3.
SVRHA
PRIORITETA
MJERA 2.3.1.
AKTIVNOSTI/
PROJEKTI

MJERA 2.3.2.
AKTIVNOSTI/
PROJEKTI

CILJNE SKUPINE
NOSITELJI
PRIORITETA
INDIKATORI

PRIORITET 2.4.
SVRHA PRIORITETA

MJERA 2.4.1.
AKTIVNOSTI/
PROJEKTI
CIILJNE SKUPINE
NOSITELJI
PRIORITETA
INDIKATORI
PRIORITET 2.5.
SVRHA PRIORITETA
MJERA 2.5.1.
AKTIVNOSTI/
PROJEKTI
MJERA 2.5.2.
AKTIVNOSTI/
PROJEKTI
CILJNE SKUPINE
NOSITELJI
PRIORITETA
INDIKATORI

ENERGETSKA UČINKOVITOST, ZAŠTITA OKOLIŠA TE ZAŠTITA I OČUVANJE
KULTURNIH DOBARA
Energetska obnova društvenih domova na području općine kako bi se
smanjili troškovi održavanja i potrošnja energenata
Energetski učinkovitija Općina
 Energetska obnova objekata u vlasništvu općine Brodski Stupnik;
 Energetska obnova privatnih objekata kod subjekata upisanih u
registar poljoprivrednika
 Energetska obnova domaćinstava
Očuvanje okoliša, saniranje potencijalnih izvora onečišćenja te podizanje
svijesti stanovništva
 Poticanje selekcije otpada u kućanstvima
 Poboljšanje sustava prikupljanja i odvajanja otpada na području
općine
 Sanacija „divljih“ deponija
Općina Brodski Stupnik, stanovnici općine, poljoprivrednici
Općina Brodski Stupnik, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
komunalna tvrtka u suvlasništvu općine
Energetski unaprijeđena privatna i javna infrastruktura, bolja selekcija
otpada na području općine
OBNOVLJENA POGREBNA INFRASTRUKTURA
Rekonstruirati i urediti groblja u mjestima na području općine Brodski
Stupnik budući da se godinama nije ulagalo u infrastrukturu na području
groblja (pješačke staze, mrtvačnice…)
Rekonstrukcija i uređenje groblja u mjestima općine Brodski Stupnik
 Rekonstrukcija groblja na području općine (pješačke staze,
mrtvačnice…)
Stanovnici općine Brodski Stupnik
Općina Brodski Stupnik, Brodsko-posavska županija
Broj rekonstruiranih objekata na grobljima na području Općine
PODIZANJE KVALITETA USLUGA JAVNIH SLUŽBI
Povećati kapacitete vatrogasne zajednice općine Brodski Stupnik
Izgraditi skladišne prostore za opremu
 Izgradnja vatrogasnog spremišta za vatrogasnu zajednicu općine
Brodski Stupnik
Opremanje vatrogasne zajednice općine Brodski Stupnik
 Nabavka opreme za DVD postrojbu Brodski Stupnik
DVD Brodski Stupnik, stanovnici općine Brodski Stupnik
Općina Brodski Stupnik, DVD Brodski Stupnik, Vatrogasna zajednica općine
Brodski Stupnik
Izgrađeno skladište vatrogasne zajednice općine te opremljena DVD

CILJ 3. : UJEDNAČEN STANDARD I KVALITETA ŽIVOTA NA PODRUČJU OPĆINE BRODSKI STUPNIK
PRIORITET 3.1.
SVRHA
PRIORITETA
MJERA 3.1.1.
AKTIVNOSTI/
PROJEKTI

MJERA 3.1.2.
AKTIVNOSTI/
PROJEKTI

MJERA 3.1.3.
AKTIVNOSTI/
PROJEKTI
CILJNE SKUPINE
NOSITELJI
PRIORITETA
INDIKATORI

PRIORITET 3.2.
SVRHA
PRIORITETA
MJERA 3.2.1.
AKTIVNOSTI/
PROJEKTI
CILJNE SKUPINE
NOSITELJI
PRIORITETA
INDIKATORI

IZGRADNJA I UREĐENJE DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE TE RAZVOJ
ŠKOLSTVA, ZDRAVSTVA TE SOCIJALNIH USLUGA ZA STANOVNIKE OPĆINE
Poboljšanje životnog standarda stanovnika kroz povećanje društvenih
sadržaja na području općine
Veća ponuda društvenih sadržaja u Općini
 Rekonstrukcija zgrade „stare škole“ u poslovno javnu građevinu
(biblioteka sa čitaonicom i igraonicom sa svim pratećim sadržajima)
 Uređenje centra općine Brodski Stupnik uz školu;
 Projektiranje i izgradnja objekata sportske i rekreacijske
infrastrukture
- Višenamjenska sportska dvorana
- Vanjski sportski tereni
 Uređenje javne društvene infrastrukture (parkovi i trgovi)
 Pokretanje aktivnosti dnevnog boravka za stare i nemoćne
 Pokretanje aktivnosti za djecu i mlade
Unapređenje uvjeta obrazovanja djece iz općine
 Izrada prostorno planske i projektne dokumentacije za izgradnju
škola u naseljima općine
 Rekonstrukcija i dogradnja postojećih školskih objekata na području
općine
Unapređenje zdravstvene zaštite na području općine
 Rekonstruirane i opremljene ordinacije liječnika opće prakse na
području općine
Stanovnici općine Brodski Stupnik
Općina Brodski Stupnik, Brodsko-posavska županija, ministarstvo
graditeljstva
m² izgrađene i rekonstruirane javne, sportske i rekreacijske
infrastrukture, broj sudionika na aktivnostima, izgrađeni, obnovljeni i
opremljeni školski prostori (učionice, zajednički prostori za učenike i
profesore), m² obnovljenih liječničkih ordinacija, broj korisnika liječničke
pomoći na području općine

POVEĆANJE KONKURENTNOSTI I KAPACITIRANOSTI STANOVNIKA OPĆINE NA
TRŽIŠTU RADA
Smanjenje boja nezaposlenih osoba na području općine kroz podizanje
njihove konkurentnosti na tržištu rada edukacijama na kojima bi stekli
relevantna znanja u odnosu na potrebe s tržišta rada
Podići konkurentnost stanovnika Općine na tržištu rada
 Održavanje edukacija za stanovnike općine Brodski Stupnik
Stanovnici općine Brodski Stupnik
Općina Brodski Stupnik, Brodsko-posavska županija, LAG Posavina
Broj polaznika edukacija

PRIORITET 3.3.
SVRHA
PRIORITETA
MJERA 3.3.1.
AKTIVNOSTI/
PROJEKTI
CILJNE SKUPINE
NOSITELJI
PRIORITETA
INDIKATORI

OSNAŽIVANJE KAPACITETA JLS I OSTALIH CIVILNIH ORGANIZACIJA S
PODRUČJA OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Poboljšanje kapaciteta jedinica JLS i udruga s područja općine kako bi im se
omogućilo samostalno prijavljivanje projekata te neovisno financiranje
provedbom istih
Povećanje kompetencija JLS-a i civilnih organizacija
 Provedba edukacija za zaposlenike JLS i članove udruga s područja
općine o izradi i provedbi EU projekata, prednostima udruživanja i
privlačenju investitora
JLS, članovi udruga s područja općine
Općina Brodski Stupnik, LAG Posavina, Brodsko-posavska županija
Broj održanih edukacija, broj sudionika na edukacijama

5. PROVEDBA STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE BRODSKI STUPNIK

POSTIGNUTI UVJETI ZA POKRETANJE PODUZETNIČKIH AKTIVNOSTI

CILJ

PRIORITET
PODIZANJE KONKURENTNOSTI
RURALNE SREDINE KROZ
INOVATIVNOST I PODUZETNOST

INDIKATOR
-

OMOGUĆITI BOLJE UVJETE ZA
BAVLJENJE POLJOPRIVREDNIM
AKTIVNOSTIMA
POTPORA POSTOJEĆIM I
PRIVLAČENJE NOVIH
GOSPODARSKIH SUBJEKATA NA
PODRUČJE OPĆINE

-

UJEDNAČENO UNAPREĐENJE I
PROŠIRENJE PONUDE TURISTIČKI
ATRAKTIVNIH SADRŽAJA U
NASELJIMA OPĆINE BRODSKI
STUPNIK

-

Izgrađen poljoprivredni inkubator
Broj korisnika usluga poljoprivrednog
inkubatora
Površina zemljišta uvrštenih u mrežu
navodnjavanja
Broj grla stoke na području općine
Broj novih OPG-a
Povećanje površine obrađenog
poljoprivrednog zemljišta
Broj sudionika na radionicama i
edukacijama
Broj poduzetnika na području općine i
gospodarske zone Rižino polje
Dužina uređenih šumskih i biciklističkih
staza
Broj smještajnih kapaciteta
Broj novootvorenih tradicijskih obrta
Broj posjetitelja na manifestacijama
Površina uređenih šetnica i biciklističkih
staza
Uređeni broj novih turističkih sadržaja
Broj noćenja u općini
Broj novih manifestacija
Osnovana TZ Brodski Stupnik

JEDINICA
MJERE

IZVOR
PODATAKA

m²
broj

Općina
Management
inkubatora
Općina

m²
broj
broj
m²

Općina, APRRR

broj

APRRR
Općina
APRRR
Općina,

broj

Općina,

metara

Općina

broj
broj
broj
metara

TZBPŽ
Općina
Općina
Općina

broj
broj
broj
ugovor o
osnivanju

TZBPŽ
TZBPŽ
TZBPŽ
TZBPŽ

TRENUTNA
VRIJEDNOST
(2015.)

CILJANA
VRIJEDNOST
(2020.)

INFRASTRUKTURNO RAZVIJENA I EKOLOŠKI SAVJESNA OPĆINA

CILJ

PRIORITET

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA
PROMETNE INFRASTRUKTURE

NASTAVAK IZGRADNJE
KANALIZACIJSKE MREŽE I MREŽE
ZA ODVODNJU OBORINSKIH
VODA

INDIKATOR

OBNOVLJENA POGREBNA
INFRASTRUKTURA
PODIZANJE KVALITETA USLUGA
JAVNIH SLUŽBI

IZVOR
PODATAKA
Općina,
ŽUC, HC
Općina,
ŽUC, HC
Općina,
ŽUC
Općina,
ŽUC
Općina
Općina

-

Dužina novoizgrađenih cesta

metara

-

Dužina rekonstruiranih cesta

metara

-

Dužina izgrađenih pješačkih staza

metara

-

Dužina rekonstruiranih pješačkih staza

metara

-

Duljina izgrađene kanalizacijske mreže
Broj kućanstava spojenih na
kanalizacijsku mrežu
Duljina izgrađenog sustava oborinske
kanalizacije
Izgrađen pročistač otpadnih voda
Izgrađeno akumulacijsko jezero

-

ENERGETSKA UČINKOVITOST,
ZAŠTITA OKOLIŠA TE ZAŠTITA I
OČUVANJE KULTURNIH DOBARA

JEDINICA
MJERE

-

Energetski unaprijeđena privatna i
javna infrastruktura
Bolja selekcija otpada na području
općine
Sanirane divlje deponije
Rekonstruirana i obnovljena groblja
Izgrađeno skladište vatrogasne
zajednice općine Brodski Stupnik
Opremljeni DVD-i iz općine

metara
broj
metara

Općina

broj
m³

Vodovod
Hrvatske
vode

Broj

Općina

Tona

Općina

Broj
broj

Općina
Općina

m²

Općina

komada

VZO

TRENUTNA
VRIJEDNOST
(2015.)

CILJANA
VRIJEDNOST
(2020.)

CILJ

PRIORITET

INDIKATOR

UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

IZGRADNJA I UREĐENJE
DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE TE
RAZVOJ ŠKOLSTVA, ZDRAVSTVA
TE SOCIJALNIH USLUGA ZA
STANOVNIKE OPĆINE

-

POVEĆANJE KONKURENTNOSTI I
KAPACITIRANOSTI STANOVNIKA
OPĆINE NA TRŽIŠTU RADA

OSNAŽIVANJE KAPACITETA JLS I
OSTALIH CIVILNIH ORGANIZACIJA
S PODRUČJA OPĆINE BRODSKI
STUPNIK

Izgrađene i rekonstruirane javne,
sportske i rekreacijske infrastrukture
Broj sudionika aktivnosti za stare i
nemoćne
Broj sudionika aktivnosti za djecu i
mlade
Izgrađeno i rekonstruirano obrazovne
infrastrukture
Rekonstruirana ordinacija liječnika opće
prakse

JEDINICA
MJERE

IZVOR
PODATAKA

m²

Općina

broj

Općina

broj

Općina

m²

Općina

m²

Općina

-

Broj polaznika edukacija

Broj

-

Provedene edukacije za zaposlenike JLS
i članove organizacija civilnog društva

Broj

-

Broj sudionika na edukacijama

Broj

LAG,
organizacije
civilnog
društva
LAG, BPŽ,
Organizacije
civilnog
društva
LAG, BPŽ,
Organizacije
civilnog
društva

TRENUTNA
VRIJEDNOST
(2015.)

CILJANA
VRIJEDNOS
T (2020.)

Izvori financiranja za ciljeve i mjere
Cilj

Prioritet

1.1.
1.2.
1.
1.3.
1.4.
2.1.
2.2.
2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.1.
3.
3.2.
3.3.
Ukupno

2016. godina
Lokalni
Ostali
proračun izvori

2017. godina
Lokalni
Ostali
proračun
izvori

2018. godina
Lokalni
Ostali
proračun
izvori

2019.godina
Lokalni
Ostali
proračun
izvori

2020. godina
Lokalni
Ostali
proračun
izvori

Ukupno

Planirana financijska sredstva i pokazatelji rezultata za predviđene ciljeve u budućem razdoblju

Cilj

Priorite
t
1.1.

1.2.

1.

1.3.

1.4.

Program/ak
tivnost
Šifra
aktivnosti/
programa

Financijska sredstva
Naziv

Plan
2016.

Projekcija
2017.

Pokazatelj rezultata
Projekcij
a 2018.

Naziv

Jedinica
mjere

Trenutna
vrijednost
2015.

Ciljana
vrijednost
2016.

Ciljana
vrijednost
2017.

Ciljana
vrijednost
2018.

2.1.

2.2.

2.

2.3.

2.4.
2.5.

3.

3.1.

3.2.
3.3.

6. Sudjelovanje općine Brodski Stupnik u radu LAG-a i ostalih razvojnih tijela

Općina Brodski Stupnik članica je lokalne akcijske grupe (LAG) Posavina nastale na inicijativu pet
općina zapadno od grada Slavonskog Broda, sjedišta Brodsko-posavske županije, s ciljem primjene
LEADER programa za ruralni razvoj sukladno načelima Europske unije.
LAG Posavina nalazi se u središnjem dijelu Brodsko-posavske županije, odnosno u najjužnijem dijelu
Slavonske nizine, i svojim istočnim položajem graniči s gradom Slavonskim Brodom, a na zapadu s
općinom Staro Petrovo Selo. Na sjeveru se prostire padinama Požeške i Dilj gore, a južna granica mu
je rijeka Sava koja je ujedno i granica između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
LAG Posavina čini prostor 7 jedinica lokalne samouprave: općina Bebrina, Brodski Stupnik, Nova
Kapela, Čaglin, Podcrkavlje, Oriovac i Sibinj. Prostor LAG-a pripada statističkoj regiji Kontinentalna
Hrvatska. Područje LAG-a prostire se na 759,49 km².
LAG Posavina svojim prostorom koji se nalazi na prostoru Brodsko-posavske županije i dijela Požeškoslavonske županije gravitira prema administrativnom središtu BPŽ, gradu Slavonskom Brodu dok su
naselja općine Nova Kapela tradicionalno više usmjerena prema gradu Novoj Gradišci a naselja
općine Čaglin prema Požegi.
Kroz prepoznavanje lokalnih resursa i kapaciteta, među kojima se na prvom mjestu potiče inicijativa i
inovativnost ljudskih resursa, posebice među mladima i ženama, nastoji se stvoriti vlastiti razvojni
potencijal kroz međusobno povezivanje i suradnju. Kroz ovakve aktivnosti na području LAG-a
Posavina cilj je stvoriti perspektivnu lokalnu zajednicu za kvalitetan život ovdašnjeg stanovništva kao i
za sve brojnije goste ovog područja.
Općina Brodski Stupnik shvaća važnost postojanja i djelovanja LAG-a, te svojim radom i
sudjelovanjem u aktivnostima koje LAG provodi predana je njegovom očuvanju i daljnjem napretku.
Na području Brodsko-posavske županije još djeluju:
Županijsko partnersko vijeće - uz županijsku je skupštinu najvažnije tijelo sustava za provedbu
ŽRS. Županijsko partnersko vijeće je tijelo osnovano tijekom procesa pripreme ŽRS, a sastoji se od
članova koji su nositelji interesa, odnosno dionici razvoja županije. Županijsko partnersko vijeće
predstavlja savjetodavnu skupinu koja se redovito sastaje i preporučuje ili odbacuje prijedloge
pripremljene unutar ŽRS te predlaže preporuke županijskoj skupštini radi osiguravanja većeg i
kvalitetnijeg uključivanja zainteresiranih strana.
Lokalno partnerstvo za zapošljavanje (LPZ) u čiji su rad uključeni predstavnici gospodarskog
sektora, obrazovnog sektora, javnog sektora, civilnog društva i drugi čimbenici bitni za razvoj ljudskih
potencijala Brodsko-posavske županije. Svrha lokalnog partnerstva za zapošljavanje je izgradnja
lokalnog socijalnog kapitala za budući razvoj Županije, uključujući stvaranje pretpostavki za prijavu
projekata Europskih strukturnih fondova. Sjednice LPZ-a se redovito održavaju i na njima se
raspravlja o pitanjima lokalnog tržišta rada, predstavljaju se projekti u provedbi i budući projekti i
aktivnosti te mogućnosti suradnje među članovima LPZ-a.
Općina Brodski Stupnik prati rad i po potrebi sudjeluje u radu ovih tijela, kontaktira s institucijama i
organizacijama koje djeluju na području općine te ih upućuje i potiče njihovo sudjelovanje u radu
Vijeća. Također, sudjeluje u edukacijama, pomaže u obavještavanju ciljanih skupina, te se i sama
promovira i sprečava izoliranost i nedostatan pristup informacijama stanovnika općine.

7. Usklađenost strategije sa drugim strateškim dokumentima

Općina Brodski Stupnik dio je Brodsko-posavske županije, regije Slavonija, Republike Hrvatske i
Europe te samim time svoje razvojne ciljeve mora uskladiti sa razvojnim dokumentima viših razina.
Krovna strategija u koju se moraju uklopiti razvojni ciljevi strategije općine Brodski Stupnik je
strategija Europe 2020 koja je krovna strategija rasta koja se temelji na slijedećim ciljevima:
1. Zapošljavanje
2. Istraživanje i razvoj
3. Klimatske promjene i energetska održivost
4. Obrazovanje
5. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti
Slijedeća razina strateškog dokumenta Program ruralnog razvoja 2014-2020 Republike Hrvatske
usvojen od strane Europske Komisije.
Ovaj program predviđa slijedeće mjere i alokacije sredstava za njihovo provođenje:
Mjera
M1. – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja
M2. – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim
gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima
M3. – Sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu
M4. – Ulaganje u fizičku imovinu
M5. – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala
narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te
uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti
M6. – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja
M7. – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnom području
M8. – Ulaganje u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti
šuma
M9. – Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija
M10. – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene
M11. – Ekološki uzgoj
M13. – Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim
posebnim ograničenjima
M16. – Suradnja
M17. – Upravljanje rizicima
M18. – Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja u Hrvatsku
M19. – LEADER (CLLD)
M20. – Tehnička pomoć
UKUPNO 2014-2020

Alocirano sredstava
(EUR)
13.333.333,33
21.176.470,59
7.058.823,53
667.058.823,53
118.117.647,06
262.928.104,58
265.882.352,94
92.941.176,47
8.888.888,89
138.830.280,00
128.309.623,50
321.600.000,00
8.333.333,33
56.673.373,50
139.875.000,00
67.540.725,00
64.746.543,59
2.383.294.499,84

Regionalni strateški dokumenti s kojima se projekti općine moraju slagati su slijedeći:
Razvojna strategija Brodsko-posavske županije 2011.-2013. čije je trajanje produženo i za 2014. i
2015. godinu.
Strategija razvoja ljudskih potencijala Brodsko-posavske županije je imala period zahvata 2011.2013. te još nije razvijena za trenutno razdoblje.
Razvojna strategija Lokalne akcijska grupe Posavina za razdoblje 2015.-2020. koja je trenutno u izradi.
Budući da je većina regionalnih strateških dokumenata u pripremi ili u procesu izrade, općinska
razvojna strategija općine Brodski Stupnik sa svojim ciljevima pridonijeti će izradi istih uvrštavanjem
razvojnih projekata općine u razvojne strategije županije.
Kako općina provodi strategiju
Kako bi strategija razvoja općine bila što uspješnije provedena, uz sudjelovanje svih zaposlenika
općine Brodski Stupnik na čelu s načelnikom i njezinih partnera potrebno je i sudjelovanje svih
stanovnika općine kako bi se što bolje prepoznale potrebe svih segmenata društva u općini.
Odgovornost za provedbu i upravljanje strategijom je na općini Brodski Stupnik i njezinom načelniku
u skladu sa slijedećim načelima:
- Uspješno dostizanje prioriteta i ostvarivanje prepoznatih mjera strategije
- Osigurati sve potrebne uvjete za provedbu strategije
- Vršiti vrednovanje provedbe strategije na godišnjoj razini
- Izvještavanje općinskog vijeća o provedbi strategije
- Izvještavati i konzultirati se sa stanovništvom općine
Po potrebi općina će organizirati vanjsku pomoć u obliku besplatne pomoći javnih institucija, agencija
i ustanova budući da nije realno očekivati da će općina imati sve potrebne kapacitete za provedbu
ovako sveobuhvatnog razvojnog dokumenta. Po potrebi biti će moguće i angažirati i vanjske
stručnjake u skladu s financijskim mogućnostima.
Informiranje
Općina Brodski Stupnik kao provedbeno tijelo razvojne strategije redovno će informirati sve
relevantne čimbenike za provedbu strategije i one na koje će strategija imati utjecaja.
U okviru provedbenog tima općine Brodski Stupnik biti će osoba koja će obavještavati stanovništvo
općine o otvorenim natječajima i onima u pripremi što nacionalnih što programima Europske Unije,
edukacijama za nezaposlene ali i podizanje konkurentnosti zaposlenih s područja općine.
Posebice će se pratiti informacije bitne za provedbu projekata koji se nalaze u razvojnoj strategiji te
će se nositelje istih posebno obavještavati.
Evaluacija
Budući je razvojna strategija općine Brodski Stupnik dio nekoliko strateških dokumenata više razine,
njena evaluacija je vrlo bitan dio cijelog procesa provedbe. Evaluacija koristi završne rezultate ovisno

o vremenskim periodima evaluacije provedbe dok praćenje konstantno ocjenjuje dinamiku i učinke
provedbe strategije.
Evaluacija je posebno korisna u toliko što se ocjenom određenog provedenog segmenta mogu
modificirati određene mjere koje tek slijede kako bi se omogućio njihov što veći učinak na zajednicu.
Evaluacija omogućuje: bolju povezanost sa strateškim dokumentima više instance, opravdanost
ostvarenih troškova te sveukupni utjecaj provedenih mjera na ciljane skupine.
Procesi evaluacije biti će rađeni prema slijedećim kriterijima:
- utjecaj ostvarenih mjera na ciljane skupine
- koliko su mjere učinkovite u odnosu na nastale troškove za njihovu provedbu
- koliko su mjere održive nakon završetka provedbe pojedinog projekta
Evaluaciju provedbe strategije provoditi će općina Brodski Stupnik u suradnji s Centrom za tehnološki
razvoj, Razvojna agencija Brodsko-posavske županije d.o.o.
Evaluacija se dijeli na unutarnju i vanjsku. Unutarnja evaluacija se provodi nakon završetka svake
pojedine mjere kako bi se ocijenio njen učinak te se njeni rezultati prenose svim dionicima
uključenim u njenu provedbu. Nakon prezentacije rezultata mjere provest će se konzultacija sa svim
uključenim dionicima kako bi se dobio objektivni rezultat učinka mjera.
Vanjsku evaluaciju provodi vanjski stručnjak kako bi utvrdili utjecaj mjera na zadane prioritete te će
se po završetku njihove evaluacije izraditi će se konačno izvješće za načelnika koje će objedinjavati
izvješća i vanjske i unutarnje evaluacije te će isto biti dostupno i za javnost.

PRILOZI:
 Analiza ankete provedene na području općine Brodski Stupnik o potrebama stanovništva
općine

