
            Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakona o športu, Zakona o predškolskom 
odgoju i naobrazbi i članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 
broj 08/09 i 3/13) Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 4. sjednici održanoj 03. listopada 2017. 
godine, donijelo je  

 

O   D   L   U   K   U  

o II.  izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti 

na području općine Brodski Stupnik za 2017. godinu 

 

 

Članak 1. 

            Ovim II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti na području Općine 
Brodski Stupnik za 2017. godinu u Aktivnosti: obnove povijesnih građevina, mijenja se i glasi : 

„2.1. AKTIVNOST:  OBNOVA POVIJESNIH GRAĐEVINA    
Objekti «Stare općine i «Stare škole» pripadaju stilskom razdoblju arhitekture bidermayera (1820-1840). Radi se 
o objektima javne namjene. Osim svoje povijesne imaju i arhitektonsku vrijednost. Nužna je preventivna zaštita 
istih. Zgrada «Stare škole» namijenjena je za potrebe knjižnice i čitaonice te igraonice. Općina Brodski Stupnik je 
osnivač knjižnice koja djeluje u ne primjerenom općinskom prostoru od cca 35m2 i broji 7500 primjeraka knjiga, 
još uvijek neriješenog statusa. Napominjemo da bi konačnim uređenjem ovog objekta riješili pitanje prostora 
knjižnice te iste zaštitili. Izrađena je projektna dokumentacija i ishođena potvrda glavnog projekta. Zgrada 
„Stare općine“ namijenjena je za potrebe udruga te turistički info punkt. 
 

Opis Plan za 2017. Povećanje/smanjenje Novi plan 

Za realizaciju obnove povijesnih građevina – 
„Stara škola“    

425.000,00 
 

550.000,00 975.000,00 

Za realizaciju obnove povijesnih građevina – 
„Stara općine“ 

500.000,00 -470.000,00 30.000,00 

Dodatno ulaganje u objekt školskog stana u 
Lovčiću 

50.000,00 -40.000,00 10.000,00 

Dodatno ulaganje u objekt stare škole u 
Lovčiću 

50.000,00 -40.000,00 10.000,00 

Zvonik Sv. Florijan Lovčić 100.000,00 00,00 100.000,00 

UKUPNO: 1.125.000,00 0,00 1.125.000,00  
    

Članak 2. 
            Sve ostale odredbe Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti na području Općine 
Brodski Stupnik za 2017. godinu ostaju nepromijenjene. 
 

Članak  3. 
            Ova Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti na 
području Općine Brodski Stupnik za 2017. godinu objavit će se u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK  

KLASA: 400-06/17-01/05 
URBROJ:2178/03-02-17-15 
Brodski Stupnik, 04. listopad 2017.g.                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
                               Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ. 
Dostaviti: 

1. Dosje sjednica, 
2. Pismohrana, 
3. Dokumentacija, 
4. Objava u SVBPŽ 


