
                        
                                                                    

      REPUBLIKA HRVATSKA  

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

    OPĆINA BRODSKI STUPNIK 

              Općinsko vijeće 

 

KLASA:021-05/19-02/04 

URBROJ:2178/03-02-19-2 

Brodski Stupnik,  30. srpanj 2019. godine 

 

Z A P I S N I K  

 

            o radu 16. sjednice Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik održane 30. srpnja 2019. 

godine s početkom u 19,00 sati u vijećnici općine Brodski Stupnik, ulica Stjepana Radića 117. 

 

Nazočni:                                                                Odsutni:                        

1. ZLATKO PRSKALO                                       1. GORAN BLATANČIĆ        

2. MARKO ČORAK                                             2. ALEN KLJUČEVIĆ 

3. MARTIN HORVATOVIĆ                               3.  MILE MAGDIĆ 

4. NAJA MEDVED                                              4. JOSIPA GAVRAN EĆIMOVIĆ 

5. DRAŽEN KLISURIĆ 

6. ANTONIJA LONČARIĆ 

7. TOMISLAV LOVINČIĆ 

8. JASNA BOŠKOVIĆ 

9. TOMISLAVA PRSKALO 

 

Ostali nazočni:  

1. Goran Jelinić, općinski načelnik, 

1. Nikola Čuljak, direktor komunalnog poduzeća „LOCORUM“ 

2. Dragica Lončar – pročelnica JUO,  

3. Ankica Madžar – službenica u Jedinstvenom upravnom odjelu 

4. Reza Marceković – službenica u Jedinstvenom upravnom odjelu,  

 

Zapisničar: Reza Marceković,  

Predsjedavajući otvara sjednicu, pozdravlja sve nazočne i utvrđuje da je sjednici nazočno 9 

članova Općinskog vijeća što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje te i predlaže izmjenu 

dostavljenog prijedloga dnevnog reda tako da točka 18 bude točka 2. Isto tako predlaže sljedeću 

dopunu: točka 20. Odluka o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva. 

Dnevni red sa predloženim izmjenama i dopunama   jednoglasno  je usvojen.   

 

D N E V N I   R E D:  

1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog  vijeća Općine Brodski Stupnik 

2. a) Izvješće o poslovanju Komunalnog poduzeća „Locorum“ d.o.o. za 2018. godinu  

      b) Financijski izvještaja Komunalnog poduzeća „Loorum“ d.o.o. Brodski Stupnik za  

           razdoblje 01.01. – 30.06. 2019  

3. Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Brodski Stupnik u razdoblju siječanj-lipanj 

2019. godine 

4. a) Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Brodski Stupnik za    

           2019. godinu  

       b) Prijedlog Odluke o izvršenju polugodišnjeg Plana razvojnih programa za 2019.g.     



5. a.) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2019. godinu   

    b.) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna  Plana razvojnih programa za 2019.g.     

    c.) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. 

    d.) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za  

          2019. godinu   

6. a) Prijedlog Odluke o odlučivanju o pristiglim prijedlozima i prigovorima na prijedlog 

Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske  

na području Općine Brodski Stupnik  

    b). Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u  

          vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Brodski Stupnik  

7. Prijedlog izmjene i dopune Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja 

mladih obitelji na području Općine Brodski Stupnik  

8. Prijedlog Odluke o komunalnom redu Općine Brodski Stupnik  

9. Prijedlog Odluke o provedbi ulaganja na području Općine Brodski Stupnik za odobreni 

projekt „Križni put i edukativna staza“ po Natječaju iz programa ruralnog razvoja   

10. Prijedlog Odluke o provedbi ulaganja na području Općine Brodski Stupnik za odobreni 

projekt „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata  i opreme u pridobivanju drva i 

šumskouzgojnim radovima“ po Natječaju iz programa ruralnog razvoja   

11. Prijedlog Odluke o provedbi ulaganja na području Općine Brodski Stupnik za odobreni 

projekt „Energetska obnova zgrade Društvenog doma u Starom Slatiniku“ po Natječaju 

iz programa Energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama 

javnog sektora   

12. Prijedlog Odluke o provedbi ulaganja na području Općine Brodski Stupnik za odobreni 

projekt „Energetska obnova Sportskog objekta u Brodskom Stupniku“ po Natječaju iz 

programa Energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javnog 

sektora   

13. Prijedlog Odluke o provedbi ulaganja na području Općine Brodski Stupnik za odobreni 

projekt „Energetska obnova Sportskog objekta u Starom Slatiniku“ po Natječaju iz 

programa Energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javnog 

sektora   
14. Prijedlog Odluke o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih 

nepogoda  

15. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Brodski Stupnik  

16. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim  

stadionima  i igralištima u vlasništvu JLS – s osvrtom na Općinu Brodski Stupnik  

17. Prijedlog Odluke o financiranju pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju s 

područja Općine Brodski Stupnik  

18. Prijedlog Odluke o financiranju nabavke radnih bilježnica za učenike osnovnih škola od 

1. do 8. razreda s područja Općine Brodski Stupnik  

19. Razmatranje zamolbe za izmjenom Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine 

Brodski Stupnik  

20. Odluka o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva 

21. Pitanja i prijedlozi vijećnika  

 

 

Točka 1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog  vijeća Općine Brodski Stupnik 

Kako primjedbi na tekst zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća nije bilo, isti je 

jednoglasno usvojen. 

 

Točka 2.a)Izvješće o poslovanju Komunalnog poduzeća „Locorum“ d.o.o. za 2018. godinu  

              b) Financijski izvještaja Komunalnog poduzeća „Loorum“ d.o.o. Brodski Stupnik za  

                   razdoblje 01.01. – 30.06. 2019. 



Nikola Čuljak: Daje obrazloženje Izvješća za 2018. i Financijskog izvještaja 01-06 za 2019.g. 

Analizirajući  Izvješće o poslovanju  Komunalnog poduzeća „Locorum“ d.o.o. za 2018. ističe kako 

je poduzeće ušlo u 2018. godinu sa gubitkom od 4.295,13 kuna, a završilo godinu sa dobiti u 

iznosu od 58.644,90 kuna. Stanje žiro računa sa 31.12.2019. iznosi 46.430,87, sredstva u blagajni 

iznose 208,25 kuna. Temeljni  kapital iznosi 20.000,00 kuna . Analizira obveze po pozicijama koje 

ukupno iznose 70.811,00 kuna, a čine ih obveze prema zaposlenicima u iznosu od 23.870,00 , 

obveze za poreze, doprinose u iznosu od 37.982,00 te obveze prema dobavljačima u iznosu od 

8.959,00 kuna. 

Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.-30.06.2019. analizira po prihodima i rashodima tako da 

ukupni prihodi iznose 526.274,18 kuna, a  čini ih   prihod od pružanja usluga općini u iznosu od 

475.508,00 kuna, usluge ukopa u iznosu od 19.250,58 kuna, usluge računovodstva u iznosu od 

28.290,00 kuna te ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 3.225,60 kuna. Ukupni rashodi ostvareni 

su  u iznosu od 560.053,42 kuna od kojih su značajniji   rashodi za zaposlene u iznosu od 

202.525,51 kuna troškovi  za izvršenje usluga 260.922,56.               

Maja Medved: Moli pojašnjenje stavke otpremnine. 

Nikola Čuljak: Pojašnjava kako je taj iznos isplaćen  kao otpremnina za mirovinu djelatniku Ivanu 

Šubaru 

Marko Čorak:Predlaže bolje  opremiti dimnjačarsku službu  dužom sajlom  i sl.) 

Goran Jelinić: Dodatno pojašnjava stavku troškova  za potrebe izvršenja  usluga koja je značajna 

dijelom zbog otegotnih okolnosti održavanja javnih površina ( obzirom da je bila proglašena 

elementarna nepogoda zbog plavljenja) kao i zbog nedostatka odgovarajuće opreme i strojeva  za 

izvođenje radova. Bilo bi nužno planirati, čim se stvore mogućnosti,   nabavku stroja i 

zapošljavanje djelatnika, što bi se  višestruko isplatio. 

Zlatko Prskalo: Predlaže napraviti kalkulaciju vezanu za mogućnost zapošljavanja osobe na 

takvom stroju. 

             Po završenoj raspravi Predsjedavajući daje na glasovanje Izvješće o poslovanju 

Komunalnog poduzeća „Locorum“ d.o.o. za 2018.g. i Financijski izvještaj  01-06.2019 na 

glasovanje.   

             Po provedenom glasovanju Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo 

a) 

Odluku 

o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva „LOCORUM“ d.o.o 

Brodski Stupnik za 2018g 

Usvaja se Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „LOCORUM“ d.o.o. Brodski Stupnik 

za 2018.godinu u 100%-om vlasništvu Općine Brodski Stupnik.   

Tekst Izvješća nalazi se u prilogu i čini sastavni dio Odluke. 

 

KLASA: 400-01/19-01/03 

URBROJ: 2178/03-02-19-2 

Brodski Stupnik, 30. srpanj 2019. godine 

 
b)      

Odluku 

O prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva „LOCORUM“ d.o.o 

Brodski Stupnik u razdoblju siječanj-lipanj 2019.g. 

 

Usvaja se Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „LOCORUM“ d.o.o. Brodski Stupnik 

u razdoblju siječanj - lipanj 2019.g. u 100%-om vlasništvu Općine Brodski Stupnik.   

Tekst Izvješća nalazi se u prilogu i čini sastavni dio Odluke. 

KLASA: 400-01/19-01/02 

URBROJ: 2178/03-02-19-2 

Brodski Stupnik, 30. srpnja 2019. godine 



( Nikola Čuljak napušta rad sjednice u 19,30 sati. ) 

 

Točka 3. Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Brodski Stupnik u razdoblju                             

         siječanj – lipanj 2019. godine 

 

Goran Jelinić: Daje izvješće o radu Općinskog načelnika općine Brodski Stupnik u razdoblju 

siječanj - lipanj 2019. g kako slijedi: Sukladno članku 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi  (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01,129/05,109/07,125/08, 36/09,150/11 

i 144/12) Općinski načelnik je u obvezi dva puta godišnje podnijeti Općinskom vijeću izvješće o 

radu. 

Temeljem zakona o područnoj samoupravi definirano je da Načelnik općine obavlja izvršnu 

funkciju vezano za poslove i zadatke lokalne samouprave, osigurava izvršenje općih akata 

Predstavničkog tijela, priprema prijedloge općih akata, usmjerava i kontrolira rad Upravnog odijela 

i komunalne službe u okviru njihovog djelokruga rada, upravlja i raspolaže nekretninama, 

pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, te u skladu sa zakonom gospodari 

prihodima i rashodima Općine, te obavlja i druge poslove utvrđene statutom. 

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine, a temeljem gore navedenog, 

Općinski načelnik sa svojom zamjenikom uspješno je koordinirao i proveo niz aktivnosti na 

području Općine. Donijeto je niz odluka bitnih za funkcioniranje naše jedinice lokalne 

samouprave. 

Statutom Općine Brodski Stupnik definirano je da je Općinski načelnik zajedno sa svojim 

zamjenikom nositelj izvršne vlasti te da sukladno Zakonu o lokalnoj samoupravi obavlja izvršne 

poslove lokalne samouprave. 

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine., načelnik Općine Brodski Stupnik u 

skladu sa zakonom uredno je obavljao izvršne poslove koji su mu povjereni, a posebice:   

- u suradnji s Upravnim odjelom utvrđivanje prijedloga općih akata koje donosi Općinsko 

vijeće općine Brodski Stupnik, 

- iznošenje mišljenja, sugestija, stavova i prijedloga bitnih za raspravljanje Općinskog vijeća 

te u konačnici donošenje odluka, 

- izvršavanje općih i drugih akata Općinskog vijeća, 

- upravljanje prihodima i rashodima Općine Brodski Stupnik, 

- utvrđivanje prijedloga programa: program građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture, program održavanja komunalne infrastrukture, program održavanja objekata 

u vlasništvu općine, program gospodarstva, program vatrogastva i civilne zaštite, program 

javnih potreba u društvenim djelatnostima, socijalni program i dr.,     

- upravljanje nekretninama i pokretninama na području Općine,  

- donošenje odluka o investicijama u skladu sa zakonom, 

- donošenje odluka o izradi potrebite projektne dokumentacije te praćenje raspisanih 

natječaja i nominiranje usklađenih projekta prema izvorima financiranja, 

- donošenje odluke o nastavku provedbe javnih radova na području Općine, 

- dobra suradnja s udrugama koje djeluju na području Općine, 

- kvalitetan odnos s tijelima državne uprave, ministarstvima, fondovima i javnim 

poduzećima, 

- suradnja s drugim jedinicama lokalne samouprave te regionalnom samoupravnom, 

- briga o sustavu zaštite i spašavanja, protupožarnoj zaštiti i dr., 

- vođenje brige o predškolskoj i školskoj djeci,   

- učešće u aktivnostima Lokalne akcijske grupe „POSAVINA“, 

- usmjeravanje i djelovanje na rad Upravnog odjela kao i na Locorum d.o.o.- vlastito 

komunalno poduzeće 

U tijeku izvještajnog razdoblja pokrenuto je ili nastavljeno niz aktivnosti oko izrade 

projektne dokumentacije i svih potrebnih dokumenata za prijavu na buduće raspisane natječaje iz 

nacionalnih i  programa EU te provedbu odobrenih.  



 U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine, a temeljem gore navedenog, 

općinski načelnik sa svojom zamjenikom uspješno je koordinirao i proveo niz aktivnosti na 

području Općine.  

Potpisani su ugovori javne nabave radova za projekte Energetske obnove zgrada: 

-Društveni dom –Stari Slatinik-ukupne vrijednosti 730.626,25 kn  

-Sportski dom-Stari Slatinik- ukupne vrijednosti 710.456,25 kn  

-Sportski dom-Brodski Stupnik- ukupne vrijednosti 612.944,38 kn  

    Nastavljena je izrada projektne dokumentacije i Studije izvodljivosti projekta 

„Poljoprivredno-poduzetničkog inkubatora“ u našoj gospodarskoj zoni, a za što Općina ima 

osigurano financiranje EU sredstvima (85%). 

- Završeni  su radovi na Rekonstrukciji kolnika i oborinske odvodnje u Ulici Josipa Kozarca 

(ukupne vrijednosti 530.000,00 kn), koji je sufinanciran sa 200.000,00 kn iz Programa održivog 

razvoja lokalne zajednice MRRFEU te je poslan i prihvaćen završni Izvještaj MRRFEU 

-Nastavljena  je izgradnja Slavonske ulice financirane iz Podmjere 7.2.2. PRR RH 2014-2020., 

vrijednosti 1.545.000,00 kn te slijedi tehnički prijem, odnosno ishođenje uporabne dozvole 

Za projekt Rekonstrukcija i opremanje zgrade “Stara općina” u zgradu javne namjene – Nastavljeni 

su poslovi na rekonstrukciji „Igraonice i turističko informativnog centra“, u sklopu operacije 7.4.1. 

„Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 

stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” iz 

Podmjere 7.4.1. PRR RH 2014-2020. 

 -Ishođena je građevinska dozvola za „Parkiralište 2“ („boćalište“). 

-Završeni su radovi malonogometnog igrališta u Krajačićima 

-U suradnji sa Zavodom za prostorno planiranje u završnoj fazi prije usvajanja su radnje oko 5. 

Izmjena u dopuna Prostornog plana Općine. Plan i program raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem je na odobrenju u Ministarstvu poljoprivrede, nakon čega slijedi javni uvid te će isti biti 

potrebno ponovo odobriti Općinsko vijeće. 

-U završnoj fazi je izrada Strategije razvoja turizma Općine, za izradu koje smo odobreni EU 

financiranjem kroz Program ruralnog razvoja RH 2014-2020., Podmjere 7.1.1., za iznos 38.250,00 

kn. 

-Projektom „Aktivni u zajednici“ uz sudjelovanje udruga sa područja Općine predvođenih 

udrugom Zlatnik uredile su se učionice u PŠ Stari Slatinik, a Općina je sufinancirala radove u 

ukupnom iznosu 70.000,00 kn, dok je ukupna vrijednost radova i opremanja preko 150.000,00 kn 

-U suradnji sa investitorom, Hrvatskim cestama d.d. nastavljene su aktivnosti projekta 

rekonstrukcije Ulice Ilije Martinovića u Starom Slatiniku, prometnog sustava cestovnog prometa-

rekonstrukcija državne cesta DC525, gradnja obostrano biciklističko-pješačke staze i oborinske 

odvodnje sa predmetnih površina 

-Sanirane su udarne rupe nerazvrstanih cesta u ulicama Radničko naselje, Zrinska,  A.Rašića i 

Omladinska te na parkiralištu ispred Općine 

-Potpisan je ugovor sa MRRFEU u iznosu 200.000,00 za projekt nastavka izgradnje „Lovačke 

kuće“ u Starom Slatiniku, ukupne fazne vrijednosti 403.000,00 kn 

-Drugi prijavljeni projekt „Rekonstrukcija javne rasvjete“ je na rezervnoj listi te se nadamo 

odobrenju do kraja godine 

-Na natječaju MGiPU nije odobren niti jedan od 2 prijavljena projekta (Parkiralište pokraj groblja 

u Br. Stupniku i Uređenje unutrašnjih prostorija Sportskog doma u St.Slatiniku) 

-Odlukom MIDIM-a Općini je darovano 10 ha zemljišta za potrebe proširenja Gospodarske zone 

„Rižino polje“ 

-Odobren je je projekt „Križni put i edukativna staza“ na Mjeri 8.5.2. iz PRR RH 2014-2020, 

vrijednosti  740.000,00 kn (100% financiranje) 

-Odobren je projekt „Modernizacija strojeva i opreme“ na Mjeru 8.6.1. iz PRR RH 2014-2020, 

vrijednosti  299.000,00 kn (50% financiranje) 

  -Održavanje javnih površina, nerazvr. cesta, poljskih i brdskih putova te kanalske mreže (III. i 

IV.reda) odvijalo se redovitim korištenjem usluga našeg komunalnog poduzeća, uz napomenu da je 

22.06.našu Općinu pogodila prirodna nepogoda gdje su uslijed velikih oborina nastale značajne 



štete na spomenutim cestama i putovima, polj. usjevima i gospodarskim objektima za što je i 

proglašena elementarna nepogoda za područje cijele Općine. 

Mjerom javnog rada HZZ-a je uposleno je 6 djelatnika koje obavljaju poslove uređenja okoliša i 

javnih površina. 

U ovom izvještajnom razdoblju Općina je u granicama svojih mogućnosti provodila socijalni 

program općine i pomogla u radu knjižnice.   

 -Aktivnošću TZ Općine uz suradnju sa udrugama, uspješno je organizirana manifestacija 

Staroslatinačko ljeto. 

           Na kraju koristim priliku da se u ime svih djelatnika, svog zamjenika i sebe osobno 

zahvalim svim vijećnicima Općinskog vijeća koji su svojim odgovornim radom, pozitivnim 

idejama i konstruktivnim prijedlozima daju svoj doprinos u razvoju Općine. 

 

KLASA: 023-01/19-01/46 

URBROJ: 2178/03-01-19-1 

 

 

Točka 4. a) Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Brodski Stupnik   

                   za  2019. godinu  

                b) Prijedlog Odluke o izvršenju polugodišnjeg Plana razvojnih programa za 2019.g.     

   Goran Jelinić: Kao najvažnije ističe činjenicu kako je krenula realizacija projekata što se očituje 

u ukupnim prihodima u iznosu od 4.834.408,31 kuna i rashodima u iznosu od 5.668.156,64 kuna 

, što čini razliku o obliku  manjka sredstava  od 833.748,33 kuna jer još nije izvršen povrat 

sredstava od strane fondova. Navedeni iznos manjka umanjen za sredstva prenesena iz 

prethodnih godina u iznosu od 726.174,73 kune predstavlja ukupni manjak u iznosu od 

107.573,60. Tekući prihodi za navedeno razdoblje ostvareni u iznosu od 4.728.590,19 kuna 

predstavljaju ostvarenje od 23,62%. U nastavku analizira ostvarenje prihoda  po vrstama. 

Nadalje, izdaci  za navedeno razdoblje  ostvareni su u ukupnom iznosu od 5.668.156,64, što 

predstavlja ostvarenje od 27,47%. Daje detaljno objašnjenje izdataka  po aktivnostima. 

Zlatko Prskalo: Moli pojašnjenje troška predstavničkog tijela u iznosu od 3.250,00. 

Ankica Madžar:Pojašnjava kako se radi o tekućim donacijama političkim strankama. 

          Po provedenoj raspravi, na prijedlog Predsjedavajućega, Općinsko vijeće jednoglasno je 

donijelo  

a). 

Polugodišnji 

izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2019.g. 

Tekst Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2019.godinu u prilogu je 

zapisnika i čini njegov sastavni dio  

b). 

Odluke 

o izvršenju polugodišnjeg Plana razvojnih programa za 2019.g. 

Tekst Izvješća o izvršenju polugodišnjeg Plana razvojnih programa za 2019.g u prilogu je 

zapisnika i čini njegov sastavni dio  

 

 

Točka 5. a.) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2019.    

               b.) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna  Plana razvojnih programa za 2019.g.     

               c.) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za  

                    2019. 

              d.) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture  

                   za 2019. godinu   

Goran Jelinić: Obrazlaže prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Brodski Stupnik za 

2019.godinu prema kojemu se ukupni prihodi smanjuju za 3.542.169,23 kune te novi plan iznosi 

16.736.224,77 kuna. Isto tako, smanjuju se ukupni rashodi za 3.171.681,00 kuna te novi plan iznosi 



17.462.419,00 kuna. Proračunski manjak u i iznosu 726.194,23 kuna kojeg čini razlika prihoda i 

rashoda pokrit će se iz viška prihoda donesenih iz prethodne godine umanjenih za povrat više 

uplaćenih sredstava od strane HZZ za javne radove u 2018.godini. Analizirajući prihode,  ukazuje 

na povećanje prihoda od poreza za 438.774,77 kuna  dok se pomoći umanjuju za 3.977.794,00 

kuna iz razloga  što neki projekti neće biti realizirani. Iz istog razloga za 2.972.170,00 kuna 

smanjuju se rashodi za nabavu proizveden dugotrajne imovine. Isto tako za 402.426,00 kuna  

smanjuje se rashodi za dodatna ulaganja te subvencije za 60.000,00. Povećanja koja se odnose na 

rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, dane pomoći te naknade građanima i 

kućanstvima detaljno pojašnjava  kroz posebni dio –programska klasifikacija. Nadalje, analizira 

prijedlog izmjena i dopuna Plana razvojnih programa te programa građenja  i Programa održavanja 

komunalne infrastrukture za 2019.g. 

 

U 20,38 sati vijećnik Martin Horvatović napušta rad sjednice. ) 

 

Zlatko Prskalo:  Moli pojašnjenje povećanja naknade građanima i kućanstvima za 45.950,00 kuna. 

Ankica Madžar: Pojašnjava kako se radi svim oblicima sufinanciranja koji su zasebno planirani po 

aktivnostima u posebnom dijelu ( pomoć kućanstvima, sufinanciranje vrtića,  pomoći 

gospodarstvenicima)  

 

          Po provedenoj raspravi Predsjedavajući daje točku 5a),b),c) i d.)  na glasovanje. 

          Nakon provedenog glasovanja, na prijedlog Predsjedavajućega, Općinsko vijeće 

jednoglasno je donijelo  

 

a.) 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2019.    

b.) 1. Izmjene i dopune  Plana razvojnih programa za 2019.g.     

c.) 1. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. 

d.) 1. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu   

 

Tekst 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2019. godinu s izmjenama Plana 

razvojnih programa kao i izmjena Programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture za 

2019.godinu  u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio  

 

 

Točka 6. a) Odluka o odlučivanju o pristiglim prijedlozima i prigovorima na prijedlog  

                     Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike  

                     Hrvatske  na području Općine Brodski Stupnik      

                b). Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim  

                      zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Brodski  

                      Stupnik  

a)  

O D L U K U 

o odlučivanju o pristiglim  prijedlozima i prigovora na prijedlog Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području  

Općine Brodski Stupnik   
 

 

Ovim se Odlukom ne prihvaćaju prigovori i prijedlozi na prijedlog Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike na području Općine Brodski Stupnik koji su 

pristigli tijekom Javnog uvida od 07. lipnja 2019.g. do 24. lipnja 2019.g., 

 

KLASA:   

 

320-01/18-01/08 

URBROJ:  2178/03-02-19-71 

Brodski Stupnik, 30. srpanj  2019.g. 



b) 

O D L U K U 

o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu  

Republike Hrvatske  na području Općine Brodski Stupnik 

 

Članak 1. 

 Usvaja se Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Brodski Stupnik utvrđen u Obrascu Programa i Tablici prikaza 

raspolaganja po katastarskim česticama i oblicima raspolaganja, koji čini sastavni dio ove Odluke. 

Članak 2. 

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Brodski Stupnik sa propisanom dokumentacijom dostavlja se Brodsko-posavskoj 

županiji radi ishodovanja mišljenja i Ministarstvu poljoprivrede radi ishodovanja suglasnosti. 

Članak 3 

Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka o usvajanju Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ broj 11/18). 

Članak 4. 

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije, a ima pravni učinak od dana ishodovanja mišljenja Brodsko-posavske županije 

i suglasnosti Ministarstva poljoprivrede. 

 

KLASA:320-01/18-01/08 

URBROJ:2178/03-02-19-72 

Brodski Stupnik, 30. srpanj 2019. godine 

 

 

Točka 7. Prijedlog izmjene i dopune Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog  

                 pitanja mladih obitelji na području Općine Brodski Stupnik 

Goran Jelinić: predlaže povećanje financijske pomoći za kupnju građevinskog zemljišta ili 

stambenog objekta sa dosadašnjih  10.000,00 kuna na maksimalni iznos od20.000,00 , a stavku 

pomoći za ulaganja u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova sa 5.000,00 kuna na maksimalno  

10.000,00. Isto tako predlaže izmjenu dobne granice sa dosadašnjih 35  godina na 40 godina . 

Zlatko Prskalo: Predlaže za narednu godinu razmotriti prijedlog da se promijeni uvjet te da 

podnositelji zahtjeva ne moraju biti u braku. 

             Predsjednik Općinskog vijeća daje prijedlog  na glasovanje. 

              Po provedenom glasovanju, na prijedlog Predsjednika, Općinsko vijeće jednoglasno 

donosi  

Izmjene i dopune Programa mjera za poticanje rješavanja  

stambenog  pitanja mladih obitelji na području  

Općine Brodski Stupnik 

 

              U tekstu Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji 

na području Općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 10/18), 

mijenja se: 

- pod naslovom: 3. CILJ I KORISNICI PROGRAMA u stavku 5. umjesto brojke „35 

godina“ mijenja se i glasi „40. godina“. 

- pod naslovom 4. MJERE POTICANJA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA 

MLADIH OBITELJI 1. Mjera 1.1. Financijska pomoć  za kupnju građevinskog zemljišta ili 

stambenog objekta na području Općine Brodski Stupnik  u stavku 5. umjesto „maksimalno do 

iznosa od 10.000,00 kuna“ mijenja se i glasni „maksimalno do iznosa od 20.000,00 kuna“ 



 - pod naslovom: 4.2. Mjera 1.2.: Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u 

rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojim se osigurava novi ili poboljšava postojeći 

stambeni prostor u stavku 13. umjesto „maksimalno u visini do 5.000,00 kuna“ mijenja se i glasi 

„maksimalno u visini do 10.000,00 kuna“.  

 

KLASA: 370-01/18-01/02 

URBROJ: 2178/03-02-19-2  

Brodski Stupnik, 30. srpanj 2019. godine    

  

 

Točka 8. Prijedlog Odluke o komunalnom redu Općine Brodski Stupnik  

Dragica Lončar: Pojašnjava kako je novi Zakon o komunalnom gospodarstvu odredio rok za 

donošenje Odluke o komunalnom redu koji izlazi 04.08.2019. Nadalje tumači Odluku. 

Marko Čorak:Postavlja upit kakav je postupak sa zapuštenim površinama ispred kuće. 

Dragica Lončar: Pojašnjava da se takve površine prijave komunalnom redaru koji po prijavi izlazi 

na teren i pisanim putem traži postupanje od vlasnika. 

Zlatko Prskalo: Predlaže da, u slučaju da se vlasnik ogluši na nalog komunalnog redara, poduzeće 

Locorum  uredi površinu a račun ispostavi vlasniku objekta gdje god se može utvrditi vlasništvo. 

Antonija Lončarić:Ukazuje na članak 46. Odluke u kojemu, kada je u pitanju održavanje javnih 

površina, dolazi do preklapanja zabrana iz članka 48. i obveza po članku 46.   

      Nakon  provedene rasprave Predsjedavajući daje Odluku na glasovanje. 

      Po provedenom glasovanju, na prijedlog Predsjedavajućega, Općinsko vijeće jednoglasno 

donosi  

OD L U K U  

 o komunalnom redu Općine Brodski Stupnik  
 

Tekst Odluke u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA: 363-01/19-01/10 

URBROJ: 2178/03-02-19-2 

Brodski Stupnik, 30. srpnja 2019.g. 

 

Točka 9. Prijedlog Odluke o provedbi ulaganja na području Općine Brodski Stupnik za  

               odobreni projekt „Križni put i edukativna staza“ po Natječaju iz programa  

               ruralnog razvoja   

Goran Jelinić:Pojašnjava potrebu donošenja Odluke, te kako rasprave nije bilo Općinsko vijeće 

jednoglasno je donijelo   

O D L U K U  

o provedbi ulaganja na području Općine Brodski Stupnik za odobreni projekt „Križni put i 

edukativna staza u Starom Slatiniku“ po Natječaju iz Programa ruralnog razvoja  

Republike Hrvatske  za razdoblje 2014-2020  
 

Članak 1. 

  Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik suglasno je s provedbom ulaganja na području 

Općine Brodski Stupnik za odobreni projekt „Križni put i edukativna staza u Starom Slatiniku“ po 

natječaju iz Programa ruralnog razvoja  Republike Hrvatske.  
 . 

Članak 2. 

 Navedena investicija se financira iz  Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske  za 

razdoblje 2014-2020. sukladno Odluci o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu u 

ukupnoj vrijednosti projekta 739.047,10  kuna. 

 Ovlašćuje se Općinski načelnik na  realizaciji ove Odluke.  

 

 



KLASA:402-01/18-01/62 

URBROJ:2178/03-02-19-27 

Brodski Stupnik, 30. srpanj 2019. g. 

 
 

Točka 10. Prijedlog Odluke o provedbi ulaganja na području Općine Brodski Stupnik za  

                 odobreni projekt „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata  i opreme u  

                 pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“ po Natječaju iz programa  

                 ruralnog razvoja   

 

Goran Jelinić:Pojašnjava potrebu donošenja odluke za odobreni projekt, te kako rasprave nije bilo 

Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo   

O D L U K U  

o provedbi ulaganja na području Općine Brodski Stupnik za odobreni projekt 

„Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim 

radovima“ po Natječaju iz Programa ruralnog razvoja  

Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020  
 

Članak 1. 

  Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik suglasno je s provedbom ulaganja na području 

Općine Brodski Stupnik za odobreni projekt „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u 

pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“ po natječaju iz Programa ruralnog razvoja  

Republike Hrvatske.  
Članak 2. 

 Navedena investicija se financira iz  Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 

razdoblje 2014-2020. sukladno Odluci o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu, te 

državnog i općinskog proračuna u ukupnoj vrijednosti projekta 299.000,00  kuna. 

 Ovlašćuje se Općinski načelnik na  realizaciji ove Odluke.  

Članak 3. 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

 

KLASA:402-01/18-01/78 

URBROJ:2178/03-02-19-14 

Brodski Stupnik, 30. srpanj 2019. g. 
 

Točka 11. Prijedlog Odluke o provedbi ulaganja na području Općine Brodski Stupnik za  

                 odobreni projekt „Energetska obnova zgrade Društvenog doma u Starom  

                 Slatiniku“ po Natječaju iz programa Energetske obnove i korištenja obnovljivih  

                 izvora energije u zgradama javnog sektora   

Goran Jelinić:Pojašnjava potrebu donošenja Odluke za odobreni projekt, te kako rasprave nije bilo 

Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo   

O D L U K U  

o provedbi ulaganja na području Općine Brodski Stupnik za odobreni projekt „Energetska 

obnova zgrade Društvenog doma u Starom Slatiniku“ po Natječaju iz programa Energetske 

obnove i korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora  
 

Članak 1. 

  Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik suglasno je s provedbom ulaganja na području 

Općine Brodski Stupnik za odobreni projekt „Energetska obnova zgrade Društvenog doma u 

Starom Slatiniku“ po Natječaju iz programa Energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora 

energije u zgradama javnog sektora.  

 

 



Članak 2. 

 Navedena investicija se financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova 2014.-

2020. sukladno zaključenom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava – Referentni broj: 

K.K.04.2.1.04.0409. i Općinskog proračuna u ukupnoj vrijednosti projekta 730.626,25 kuna. 

 Ovlašćuje se Općinski načelnik na  realizaciji ove Odluke.  

Članak 3. 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

KLASA:360-01/17-01/07 

URBROJ:2178/03-02-19-61 

Brodski Stupnik, 30. srpanj 2019. g. 

 

Točka 12. Prijedlog Odluke o provedbi ulaganja na području Općine Brodski Stupnik za  

                  odobreni projekt „Energetska obnova Sportskog objekta u Brodskom Stupniku“  

                  po Natječaju iz programa Energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora  

                  energije u zgradama javnog sektora   

Goran Jelinić:Pojašnjava potrebu donošenja Odluke za odobreni projekt, te kako rasprave nije bilo 

Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo   

O D L U K U  

o provedbi ulaganja na području Općine Brodski Stupnik za odobreni projekt „Energetska 

obnova sportskog objekta u Brodskom Stupniku“ po Natječaju iz programa Energetske 

obnove i korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora  
 

Članak 1. 

  Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik suglasno je s provedbom ulaganja na području 

Općine Brodski Stupnik za odobreni projekt „Energetska obnova sportskog objekta u Brodskom 

Stupniku“ po Natječaju iz programa Energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije u 

zgradama javnog sektora.  

Članak 2. 

 Navedena investicija se financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova 2014.-

2020. sukladno zaključenom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava – Referentni broj: 

K.K.04.2.1.04.0379. i Općinskog proračuna u ukupnoj vrijednosti projekta 612.944,38 kuna. 

 Ovlašćuje se Općinski načelnik na  realizaciji ove Odluke.  

Članak 3. 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

 

KLASA:360-01/17-01/09 

URBROJ:2178/03-02-19-52 

Brodski Stupnik, 30. srpanj 2019. g. 

 
 

Točka 13. Prijedlog Odluke o provedbi ulaganja na području Općine Brodski Stupnik za  

                  odobreni projekt „Energetska obnova Sportskog objekta u Starom Slatiniku“ po  

                  Natječaju iz programa Energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije  

                  u zgradama javnog sektora   
Goran Jelinić:Pojašnjava potrebu donošenja Odluke za odobreni projekt, te kako rasprave nije bilo 

Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo   

O D L U K U  

o provedbi ulaganja na području Općine Brodski Stupnik za odobreni projekt „Energetska 

obnova sportskog objekta u Starom Slatiniku“ po Natječaju iz programa Energetske obnove 

i korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora  
 

 

 



Članak 1. 

  Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik suglasno je s provedbom ulaganja na području 

Općine Brodski Stupnik za odobreni projekt „Energetska obnova sportskog objekta u Starom 

Slatiniku“ po Natječaju iz programa Energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije u 

zgradama javnog sektora.  
Članak 2. 

 Navedena investicija se financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova 2014.-

2020. sukladno zaključenom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava – Referentni broj: 

K.K.04.2.1.04.0417. i Općinskog proračuna u ukupnoj vrijednosti projekta 710.456,25 kuna. 

 Ovlašćuje se Općinski načelnik na  realizaciji ove Odluke.  

KLASA:360-01/17-01/08 

URBROJ:2178/03-02-19-55 

Brodski Stupnik, 30. srpanj 2019. g. 

 

 

Točka 14. Prijedlog Odluke o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od  

                  prirodnih nepogoda  

Dragica Lončar: Pojašnjava kako je zbog novog Zakona o prirodni  nepogodama nužno uskladiti 

postojeću Odluku, a Komisija ostane  u istom sastavu: 

Antonija Lončarić - predsjednica, Dražen Klisurić –član i Tomislav Lovinčić-član. 

        Primjedbi na prijedlog Odluke nije bilo te je Općinsko vijeće, na prijedlog Predsjedavajućega, 

jednoglasno donijelo  

O D L U K U 

o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta  

od prirodnih nepogoda 

 

I. 

 U Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda imenuju se: 

1. Antonija Lončarić,    predsjednik  

2. Tomislav Lovinčić,   član 

3. Dražen Klisurić,       član  

 Članovi Općinskog povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine i o njihovu 

imenovanju obavještava se županijsko povjerenstvo. 

II. 

 Općinsko povjerenstvo za procjenu štete obavlja slijedeće poslove: 

- utvrđuju i povjeravaju visinu štete od prirodne nepogode za područje općine, 

- unose podatke o prvim procjenama štete u Registar šteta,  

- unose i prosljeđuju putem registra šteta konačne procjene šteta županijskom povjerenstvu, 

- raspoređuju dodijeljena pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih 

nepogoda oštećenicima, 

- prate i nadziru namjensko korištenje odobrenih sredstava pomoći za djelomično 

ublažavanje  šteta od prirodnih nepogoda  

- izrađuju izvješće o utrošku dodijeljenih sredstava žurne pomoći i sredstava pomoći za 

ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda i dostavljaju ih 

županijskom povjerenstvu putem Registra šteta, 

- surađuje sa županijskim povjerenstvom u provedbi zakona, 

- donose plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti,  

- obavljaju druge poslove i aktivnosti iz svojeg djelokruga u suradnji sa županijskim 

povjerenstvom.  

III. 

Sredstva za rad Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine 

Brodski Stupnik osiguravaju se u Proračunu Općine Brodski Stupnik. 



Stručne i administrativne poslove za Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih 

nepogoda Općine Brodski Stupnik obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Brodski Stupnik. 

IV. 

Članovi Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine  

Brodski Stupnik, u svojem radu dužni su postupiti savjesno i u skladu s odredbama Zakona o 

ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne Novine“ broj 16/19. 

V. 

 Stupanjem na sagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju povjerenstva za 

procjenu šteta od elementarnih nepogoda  «Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 

broj:14/2017).  

IV. 

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije» 

 

KLASA:320-01/19-01/15 

URBROJ:2178/03-02-18-2 

Brodski Stupnik, 30. srpanj 2019. godine 

 
 

Točka 15. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Brodski Stupnik  

Dražen Klisurić: Kao predsjednik Komisije za dodjelu javnih priznanja prihvaća prijedlog 

Općinskog načelnika i upućuje ga Općinskom vijeću na usvajanje kako slijedi: 

Plakete općine Brodski Stupnik : 

1. DVD Brodski Stupnik – za ostvarene rezultate u ukupnom društvenom razvitku Općine Brodski 

Stupnik kroz aktivnosti usmjerene zaštiti i sigurnosti građana Općine, 

2. Ivan Safundžić, Krajačići – za ostvarene rezultate u gospodarskom i društvenom razvitku  Općine 

Brodski Stupnik,   
3. Antun Đurek, Brodski Stupnik – za ostvarene rezultate u ukupnom  društvenom razvitku Općine 

Brodski Stupnik  kroz aktivnost humanitarnog rada, 

4. Branko Grozdanić, Stari Slatinik - za ostvarene rezultate u ukupnom  društvenom razvitku Općine 

Brodski Stupnik  kroz aktivnost u gospodarstvu i kulturi, 
5. Zdravko Briški, Brodski Stupnik - za ostvarene rezultate u ukupnom  društvenom razvitku Općine 

Brodski Stupnik kroz aktivnost humanitarnog rada, 

6. Nada Zubić, Brodski Stupnik - za ostvarene rezultate u ukupnom  društvenom razvitku Općine 
Brodski Stupnik kroz aktivnost u gospodarstvu, kulturi i drugim javnim djelatnostima,  

7. Krunoslav Dražić, Brodski Stupnik - za ostvarene rezultate u ukupnom  društvenom razvitku 

Općine Brodski Stupnik kroz aktivnost u glazbenoj kulturi. 

Zahvalnica Općine Brodski Stupnik: 
1. Matea Abramović, Brodski Stupnik – za ostvarene rezultate i nastup na državnom natjecanju  iz 

tehničke kulture za osnovne škole, 

2. Adrian Paun, Stari Slatinik - za ostvarene rezultate i nastup na državnom natjecanju  iz tehničke 
kulture za osnovne škole – sigurnost u prometu. 

          
Po provedenom glasovanju, na prijedlog Predsjedavajućega, Općinsko vijeće jednoglasno 

donosi  
O D L U K U 

o dodjeli javnih priznanja Općine Brodski Stupnik u 2019. godini  

 

I. 

Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik dodjeljuje javna priznanja za osobita postignuća  i doprinos od 
značaja za razvitak i ugled Općine Brodski Stupnik. 

II. 

Plaketa  Općine Brodski Stupnik dodjeljuje se : 
8. DVD Brodski Stupnik – za ostvarene rezultate u ukupnom društvenom razvitku Općine Brodski 

Stupnik kroz aktivnosti usmjerene zaštiti i sigurnosti građana Općine, 

9. Ivan Safundžić, Krajačići – za ostvarene rezultate u gospodarskom i društvenom razvitku  Općine 



Brodski Stupnik,   

10. Antun Đurek, Brodski Stupnik – za ostvarene rezultate u ukupnom  društvenom razvitku Općine 

Brodski Stupnik  kroz aktivnost humanitarnog rada, 

11. Branko Grozdanić, Stari Slatinik - za ostvarene rezultate u ukupnom  društvenom razvitku Općine 
Brodski Stupnik  kroz aktivnost u gospodarstvu i kulturi, 

12. Zdravko Briški, Brodski Stupnik - za ostvarene rezultate u ukupnom  društvenom razvitku Općine 

Brodski Stupnik kroz aktivnost humanitarnog rada, 
13. Nada Zubić, Brodski Stupnik - za ostvarene rezultate u ukupnom  društvenom razvitku Općine 

Brodski Stupnik kroz aktivnost u gospodarstvu, kulturi i drugim javnim djelatnostima,  

14. Krunoslav Dražić, Brodski Stupnik - za ostvarene rezultate u ukupnom  društvenom razvitku 

Općine Brodski Stupnik kroz aktivnost u glazbenoj kulturi. 
III. 

Zahvalnica Općine Brodski Stupnik dodjeljuje se: 

3. Matea Abramović, Brodski Stupnik – za ostvarene rezultate i nastup na državnom natjecanju  iz 
tehničke kulture za osnovne škole, 

4. Adrian Paun, Stari Slatinik - za ostvarene rezultate i nastup na državnom natjecanju  iz tehničke 

kulture za osnovne škole – sigurnost u prometu. 
 

IV.  

Dodjela javnih priznanja izvršit će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća u prigodi Dana općine Brodski 

Stupnik.  
V. 

Ova Odluka supa na snagu osmog dana od dana donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“. 
 

KLASA:061-01/19-01/01 

URBROJ:2178/03-02-19-5 
Brodski Stupnik, 30. srpanj 2019.g.  

 

 

Točka 16. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim  

            stadionima  i igralištima u vlasništvu JLS – s osvrtom na Općinu Brodski Stupnik  

Goran Jelinić: Ukazuje na obvezu izvješćivanja prema Državnom uredu za reviziju te naglašava 

kako je revizija učinkovitosti upravljanja i raspolaganja sportskim objektima za Općinu Brodski 

Stupnik  započela još prošle godine te je za vrijeme trajanja postupka  tražen niz podataka koji 

ukazuju na koji način se upravlja i ulaže u sportske objekte. Naglašava kako po obavljenoj reviziji  

nije bilo  značajnijih primjedbi.  

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, Općinsko vijeće je na prijedlog Predsjedavajućega 

jednoglasno, donijelo  

Z A K L J U Č A K   

u povodu Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim 

stadionima i igralištima u vlasništvu JLS s osvrtom na 

 Općinu Brodski Stupnik  

  

I. 

Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik prima na znanje Izvješće o obavljenoj reviziji 

učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu JLS s 

osvrtom na Općinu Brodski Stupnik dostavljenog od strane Državnog ureda za reviziju – Područni 

ured Slavonski Brod.  

II. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. 

 

KLASA:402-01/18-01/77 

URBROJ:2178/03-02-19-11 

Brodski Stupnik,  30. srpanj 2019. godine 



Točka 17. Prijedlog Odluke o financiranju pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u  

                  razvoju s područja Općine Brodski Stupnik 

Goran Jelinić: Informira o pristigloj zamolbi za financiranje troškova rada pomoćnika u nastavi za 

jednog učenika s poteškoćama u razvoju s područja Općine Brodski Stupnik. 

Zlatko Prskalo: Predlaže prihvatiti financiranje troškova rada pomoćnika u nastavi te sa školom 

definirati model plaćanja. 

O  D  L  U  K  U   

o financiranju pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju 

 s područja Općine Brodski Stupnik    

 

I. 

 Prihvaća se financiranje troškova rada pomoćnika u nastavi za 1 učenika s teškoćama u 

razvoju s područja Općine Brodski Stupnik. 

II. 

 Sredstva iz točke I. bit će osigurana u Proračunu Općine Brodski Stupnik za 2019. godinu 

na poziciji 481 – Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.  

III. 

 Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel općine 

Brodski Stupnik.  

 

KLASA:602-01/19-01/01 

URBROJ:2178/03-02-19-2 

Brodski Stupnik, 30. srpanj 2019.g. 

 

 

Točka 18. Prijedlog Odluke o financiranju nabavke radnih bilježnica za učenike osnovnih  

                 škola od 1. do 8. razreda s područja Općine Brodski Stupnik  

Zlatko Prskalo: Moli pojašnjenje kupuje li Općina, osim radnih bilježnica i obične bilježnice. 

Goran Jelinić: Općina kupuje i radne bilježnice i obične bilježnice. 

Zlatko Prskalo: Predlaže dodati u Odluku „i bilježnice“. 

Goran Jelinić: Ministarstvo osigurava udžbenike, Općina će izvršiti nabavu i kupiti radne 

bilježnice i bilježnice koje će dočekati djecu na školskim klupama. Općina je zatražila popis radnih 

bilježnica od škola  i na temelju toga će provesti nabavu, a ukupan trošak iznosit će oko 75.000,00 

kuna. 

           Po provedenom glasovanju, na prijedlog Predsjedavajućega, Općinsko vijeće jednoglasno 

donosi  

 

O  D  L  U  K  U   

o financiranju nabavke radnih bilježnica i bilježnica za učenike osnovne škole  

od 1.- 8. razreda s područja Općine Brodski Stupnik    

 

I. 

 Prihvaća se financiranje nabavke radnih bilježnica i bilježnica za učenike osnovne škole od 

1. – 8. razreda s područja općine Brodski Stupnik u 100% - om iznosu, sukladno podacima o 

popisu učenika upisanih u matične škole za školsku godinu 2019/2020. 

II. 

 Sredstva iz točke I. bit će osigurana u Proračunu Općine Brodski Stupnik za 2019. godinu 

na poziciji 376 – Ostale naknade iz proračuna  u naravi, a isplatit će se na račun dobavljača.  

III. 

 Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel općine 

Brodski Stupnik.  

IV. 

 Ova Odluka objavit će se u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije. 



KLASA:402-01/19-01/48 

URBROJ:2178/03-02-19-5 

Brodski Stupnik, 30. srpanj 2019.g. 

 

 

Točka 19. Razmatranje zamolbe za izmjenom Odluke o komunalnoj naknadi na području  

                  Općine Brodski Stupnik  

Goran Jelinić: Informira Vijeće o pristigloj zamolbi Stjepana Veseličića iz Starog Slatinika koji je 

100% invalid rada i koji moli da se izmjenom Odluke o komunalnoj naknadi  omogući oslobađanje 

od obveze plaćanja komunalne naknade svim invalidima sa 100%-im oštećenjem organizma. 

Maja Medved: Predlaže da se ovakvim kategorijama pomogne kroz jednokratnu novčanu pomoć. 

      Nakon provedene rasprave Predsjednik Općinskog vijeća daje prijedlog na glasovanje. 

      Po provedenom glasovanju, sa 4  protiv i 4  suzdržana   glasa prijedlog nije prihvaćen. 

 

 

Točka 20. Odluka o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva 

Goran Jelinić:Informira Općinsko vijeće kako se Općina Nova Kapela uključila u postojeći model 

komunalnog redarstva te je iz toga razloga nužno prlagoditii Odluku. 

Zlatko Prskalo: Konstatira da bi to trebalo umanjiti udio Općine Brodski Stupnik u ukupnim 

troškovima. 

               Nakon proveden rasprave, na prijedlog Predsjednika Općinsko vijeće jednoglasno je 

donijelo  

O D L U K U  

o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva 

 

Tekst Odluke u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio  
 

 

Točka 21. Pitanja i prijedlozi vijećnika  

Marko Čorak: Prije svega zahvaljuje svima na radu, zalaganju i dobroj suradnji. Nadalje, iznosi 

prijedlog uređenja produžetka puta Jurčića dol. 

Maja Medved: Postavlja upit je li izvršena drenaža dječjeg igrališta. 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako je prenio upute direktoru Komunalnog poduzeća. 

Antonija Lončarić: informira kako je voda napravila odrone na  poljskom putu prema šumi kod 

Lozinjaka. 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako je put prijavljen u sustav  za prijavu šteta od prirodnih nepogoda, 

ali će se do realizacije pomoći interventno sanirati najugroženije lokacije. 

Antonija Lončarić: Ukazuje na potrebu uređenja  potoka u ulici Petra Zrinskog koji se već nekoliko 

puta kod obiteljske kuće Ćepka  prelijeva u prostorije suterena koji obitelj koristi za stanovanje. 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako je uređenje toga kanala u nadležnosti Hrvatskih voda koje jednom 

godišnje uređuju kanale. 

Zlatko Prskalo: Postavlja upit o izgradnji javne rasvjete u ulici Ilije Martinovića koja je 

rekonstruirana i obnovljena, ali joj nedostaje primjerena javna rasvjeta. 

Goran Jelinć: Pojašnjava kako projektom rekonstrukcije nije bila predviđena nova javna rasvjeta. 

Zlatko Prskalo: Ukazuje kako je postojeća javna rasvjeta raspoređena na nekoliko stupova što nije 

dovoljno te predlaže u narednom proračunu planirati izgradnju nove javne rasvjete u ulici Ilije 

Martinovića. 

           Kako pitanja i prijedloga više nije bilo, Predsjedavajući  je zaključio rad sjednice u 23,03 

sati. 

 

       

Zapisničar:                                                              Predsjednik: 

 

 Reza Marceković                                                  Zlatko Prskalo, bacc. admin. publ.    


