
                        
                                                                    

      REPUBLIKA HRVATSKA  

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

    OPĆINA BRODSKI STUPNIK 

              Općinsko vijeće 

 

KLASA:021-05/19-02/05 

URBROJ:2178/03-02-19-2 

Brodski Stupnik,  26. rujna 2019. godine 

 

Z A P I S N I K  

 

            o radu 17. sjednice Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik održane 26. rujna  2019. 

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

 

Nazočni:                                                                Odsutni:                        

1. Zlatko Prskalo                                                  1. Tomislava Prskalo 

2. Dražen Klisurić                                                2. Jasna Bošković 

3. Martin Horvatović                                            3. Goran Blatančić 

4. Maja Medved                                                    4. Mile Magdić 

5. Josipa Gavran Ećimović 

6. Antonija Lončarić 

7. Tomislav Lovinčić 

8. Alen Ključević 

9. Marko Čorak                                       

Ostali nazočni:  

1. Goran Jelinić, općinski načelnik, 

1. Dragica Lončar – pročelnica JUO,  

2. 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. i predlaže sljedeću izmjenu 

i dopunu dostavljenog prijedloga dnevnog reda:  

 

Točka 9. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta  u Brodskom Stupniku dio  kč.br. 2450  

               k.o. Brodski Stupnik 

Točka 10.Informacija o promjeni načina obavljanja dužnosti Općinskog načelnika Općine Brodski                                         

            Stupnik 

Točka 11: Pitanja i prijedlozi vijećnika 

Dnevni red sa predloženim izmjenama i dopunama   jednoglasno  je usvojen.   

 

D N E V N I   R E D:  

1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik 

2. Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Brodski Stupnik u proteklom periodu 

3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju inicijative osnivanja podružnice Dječjeg vrtića 

IVANČICA ORIOVAC u Brodskom Stupniku   

4. Informacija o financijskom poslovanju i projekcijama poslovanja do kraja 2019. godine   

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuna Odluke o zaduživanju Općine Brodski Stupnik   

temeljem okvirnog kredita po transakcijskom računu  



6. Prijedlog Odluke o izradi i vođenju evidencije komunalne infrastrukture na području 

Općine Brodski Stupnik  

7. a) Informacija o zapošljavanju knjižničara u Jedinstvenom upravnom odjelu za rad u    

          Narodnoj knjižnici i čitaonici Brodski Stupnik koja djeluje pri Općini Brodski Stupnik  

b.) Informacija o zapošljavanju direktora Turističke zajednice općine Brodski Stupnik 

8.  Informacija o proslavi Dana općine i  34. Stupničke berbe grožđa 

9.  Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta  u Brodskom Stupniku dio  kč.br. 2450  

     k.o. Brodski Stupnik 

10. Informacija o promjeni načina obavljanja dužnosti Općinskog načelnika Općine Brodski                                         

      Stupnik 

11.  Pitanja i prijedlozi vijećnika  

 

 

 

Točka 1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog  vijeća Općine Brodski Stupnik 

Kako primjedbi na tekst zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća nije bilo, isti je 

jednoglasno usvojen. 

 

 

Točka 2. Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Brodski Stupnik u proteklom periodu 

 

Goran Jelinić: Kao najvažniji događaj ističe Dan općine Brodski Stupnik koji je obilježen 

svečanom sjednicom u  novouređenom prostoru Stare općine, na visokoj razini, a isto tako i 

manifestacija Stupnička berba grožđa. Nadalje, ističe kako su svi projekti u fazi izvođenja ili u 

završnoj fazi. Završena je obnova Stare Općine u sklopu koje je igraonica koju je uz manje 

preinake, moguće prenamijeniti u dječji vrtić. Potpisan je ugovor o nabavci nekoliko strojeva i 

opreme za uređenje šumskih posjeda za što je potrebno uplatiti još 150.000,00 kuna kako bismo 

vratili 50% sredstava. Za izgradnju Slavonske ulice trebamo refundirati 700.000,00 kuna, ali 

sredstva možemo zatražiti tek po izdavanju uporabne dozvole te stoga možda neće stići do kraja 

godine osim ako se steknu uvjeti da se početkom listopada podnese zahtjev. Izvješćuje kako je prva 

faza energetske obnove objekata - postavljanje ovojnice   završena, nakon čega slijedi druga faza –   

instalacije te ističe kako su odobrena sva tri objekta  u ukupnom iznosu od 480.000,00 kuna.. 

Nadalje, čeka se suglasnost za program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Isto tako, za  

dokument Izmjena i dopuna Prostornog plana čeka se očitovanje Ministarstva državne imovine. 

                 Općinsko vijeće primilo je na znanje Izvješće Općinskog načelnika. 

 

 

Točka 3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju inicijative osnivanja podružnice Dječjeg vrtića  

                IVANČICA ORIOVAC u Brodskom Stupniku   

 

Goran Jelinić: Informira o započetim aktivnostima i  suradnji sa Općinom Oriovac koja je donijela 

odluku o osnivanju podružnice Dječjeg vrtića Ivančica u Brodskom Stupniku, a daljnje aktivnosti 

bit će regulirane međusobnim ugovorom. Napominje da bi za rad vrtića bilo potrebno osigurati 

500.000,00  kuna. Vrtić bi obuhvaćao dvije skupine od 3-6  godina. 

Alen Ključević: Postavlja upit hoće li vrtić biti besplatan za korisnike. 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako je dao grubu procjenu ukupnih troškova, a za udio troška kojeg bi 

snosili roditelji detaljnije će se proračunati. U Oriovcu  udio roditelja  iznosi 73% . 

Maja Medved: Daje informaciju da se u gradu vrtić plaća prema imovinskom cenzusu, sa Vijeće 

može donijeti i drugačiju odluku te postavlja upit vezan za odgojiteljice. 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako bi odgojiteljice bile zaposlenice DV Ivančica  koji bi raspisao 

natječaj za zapošljavanje. 

Maja Medved: Postavlja upit hoće li se tada i nadalje provoditi igraonica . 



Goran Jelinić: Pojašnjava kako je cilj da igraonica i nadalje nastavi s radom,  provodila bi ju 

„Bubamara“ u istom prostoru vrtića, a model provedbe ovisit će o broju djece.  

Zlatko Prskalo: Smatra da je to najbolja odluka koja će obilježiti saziv ovog Vijeća, podržava ju i 

izražava nadu da će po  kalkulaciji troškova biti moguće da dječji vrtić bude besplatan za korisnike 

sa područja Općine, što bi bilo najbolje rješenje. 

Alen Ključević: Podržava prijedlog, predlaže dati uvjet zapošljavanja sa područja Općine te 

svakako imati  predstavnika Općine u Vijeću vrtića. 

               Po provedenom glasovanju, na prijedlog Predsjedavajućega, Općinsko vijeće  

jednoglasno donosi  

Odluku  

o prihvaćanju inicijative o osnivanja podružnice Dječjeg vrtića 

IVANČICA ORIOVAC u Brodskom Stupniku 

 

KLASA:601-01/19-01/07 

URBROJ:2178/03-02-19-2 

Brodski Stupnik, 26. rujan 2019.godine 

  

 

Točka 4. Informacija o financijskom poslovanju i projekcijama poslovanja do kraja 2019.  

               godine   

 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako je Proračun projektno orijentiran, izvorni prihodi su 5,2 milijuna 

kuna a u ovom trenutku smo  u realizaciji projekata u vrijednosti  cca 7 milijuna kuna. Informira da 

je puno projekata u završnoj fazi, a  povrat novca iz agencija ide ritmom na koji ne možemo 

utjecati.  Dodatno opterećenje predstavlja  povrat poreza od  380.000,00  kuna,  zbog čega  gotovo 

tri mjeseca nismo imali prihoda  te je došlo do jednog zagušenja kojeg je potrebno premostiti.  

 

                 Rasprave po ovoj točki nije bilo te je , na prijedlog Predsjedavajućega, općinsko vijeće 

jednoglasno donijelo  

ZAKLJUČAK 

u povodu informacije o financijskom poslovanju  i projekcijama 

poslovanja do kraja 2019.g. 

 

KLASA:402-01/19-01/62 

URBROJ:2178/03-02/19-1 

Brodski Stupnik, 26. rujan 2019. godine 

 

 

Točka 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuna Odluke o zaduživanju Općine Brodski  

                Stupnik   temeljem okvirnog kredita po transakcijskom računu  

 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako se ukazuje  potreba produžetka roka korištenja pozajmice. Ističe 

kako će se poduzeti sve kako bi se sredstva po projektima refundirala, međutim, da bi to bilo 

moguće, potrebno je podnijeti zahtjev za refundaciju  najkasnije početkom listopada, zašto je 

potrebno još neke obveze izmiriti.(u nastavku daje pregled obveza i refundacija ). Da bi to bilo 

moguće, predlaže raspraviti o izmjeni Odluke o zaduženju do 30.06.2020.na iznos od 

1.500.000,00, što bi bilo realizirano aneksom postojećeg ugovora. Na taj način bile bi podmirene 

sve obveze što bi dalo mogućnost podnošenja zahtjeva za refundaciju .    
               
                Rasprave po ovoj točki nije  bilo te je Općinsko vijeće, na prijedlog predsjedavajućega, 

jednoglasno donijelo  

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama odluke o zaduživanju Općine Brodski Stupnik 

temeljem okvirnog kredita po transakcijskom računu 



KLASA:403-01/19-01/01 

URBROJ:2178/03-02-19-11 

Brodski Stupnik, 26.rujna 2019.g. 
 

 

 

Točka 6. Prijedlog Odluke o izradi i vođenju evidencije komunalne infrastrukture na  

                području Općine Brodski Stupnik  

 

Dragica Lončar: Ističe kako je  obveza  izrade i vođenja evidencije komunalne infrastrukture 

određena članom 63. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Pojašnjava kako će evidencija 

sadržavati podatke o vrsti infrastrukture, katastarskoj čestici, vlasništvu te projekte i prateću  

dokumentaciju vezanu za izgrađenu komunalnu infrastrukturu. 

 

Rasprave po ovoj točki nije bilo te je Općinsko vijeće, na prijedlog Predsjedavajućega,  

jednoglasno donijelo  

 

ODLUKU 

o izradi i vođenju evidencije komunalne infrastrukture na 

području Općine Brodski Stupnik 

 

KLASA:363-01/19-01/16 

URBROJ:2178/03-02/19-1 

Brodski Stupnik, 26.rujna 2019.g. 

 

 

Točka 7. a) Informacija o zapošljavanju knjižničara u Jedinstvenom upravnom odjelu za rad  

                   u Narodnoj knjižnici i čitaonici Brodski Stupnik koja djeluje pri Općini Brodski  

                   Stupnik  

         b.) Informacija o zapošljavanju direktora Turističke zajednice općine Brodski  

              Stupnik 

 

Goran Jelinić: Vezano za informaciju o zapošljavanju direktora Turističkog informativnog centra 

pojašnjava kako je to radno mjesto bilo uvjetovano projektom i ta se obveza mora ispuniti. Isto 

tako, zapošljavanjem knjižničara ispunjava se obveza obzirom da Narodna knjižnica i čitaonica 

ima veliki fond knjiga  i već godinama Ministarstvo kulture upućuje na nužnost osamostaljenja ove 

ustanove. Obzirom da Narodna knjižnica još uvijek nije osamostaljena kao ustanova, osoba se 

prima u Jedinstveni upravni odjel Općine Brodski Stupnik na radno mjesto knjižničara, koje je 

dodano po Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela (sistematizaciji radnih 

mjesta) i za koje je potrebno odrediti pripadajući koeficijent te stoga predlaže da vijeće donese 

odluku o visini koeficijenta za ovo radno mjesto.  

Zapošljavanjem osobe koja bi radila pola radnog vremena u Turističkom centru, a pola radog 

vremena u Narodnoj  knjižnici, bila bi riješena oba problema. Izvješćuje kako se po raspisanom 

natječaju za knjižničara javila jedna osoba, a za direktora Turističke zajednice dvije. Izabrana je 

Mateja Pejanović koja će raditi na oba mjesta  za neto plaću cca 5.000,00 kuna . 

Maja Medved: Podržava zapošljavanje. 

Tomislav Lovinčić: Također izražava  zadovoljstvo zapošljavanjem jer je prijeko potrebna i 

dobrodošla potpora  i suradnja  Turističke zajednice i organizatora manifestacija na području 

Općine. Poziva sve na suradnju i pomoć novozaposlenoj osobi . 

Zlatko Prskalo: Ističe kako je Turistička zajednica potencijal kojeg treba iskoristiti te očekuje 

rezultate u tom pravcu. 

Marko Čorak: Izražava zadovoljstvo što je primljena osoba koja ima motiva i koja se vratila raditi 

u svoju općinu iz grada gdje je studirala. 



Zlatko Prskalo: Postavlja upit može li Općinsko vijeće imati uvid u rad, to jest, što ako  ne bude 

zadovoljno radom zaposlene osobe. 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako Turistička  zajednica ima svoje vijećnike i skupštinu, a predsjednik 

skupštine je Načelnik općine, koji daje izvješće Općinskom vijeću. 

                   Općinsko vijeće primilo je na znanje informaciju o zapošljavanju knjižničara i 

direktora Turističke zajednice, te jednoglasno donosi  

 

ZAKLJUČAK 

u povodu informacije o zapošljavanju knjižničara u Jedinstvenom  

upravnom odjelu za rad u Narodnoj knjižnici i čitaonici 

Brodski Stupnik 

KLASA:112-01/19-01/02 

URBROJ:2178/03-02-19-9 

Brodski Stupnik, 26. Rujan 2019.godine 

  

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće 

službenika i namještenika u Općini Brodski Stupnik 

 

KLASA:120-01/19-01/06 

URBROJ:2178/03-02-19-1 

Brodski Stupnik, 26.rujan 2019.g. 

        

ZAKLJUČAK 

u povodu informacije o zapošljavanju direktora 

Turističke zajednice općine Brodski Stupnik 

KLASA:334-01/19-01/07 

URBROJ:2178/03-02/19-1 

Brodski Stupnik, 26.rujan 2019.godine 

 

 

Točka 8.  Informacija o proslavi Dana općine i  34. Stupničke berbe grožđa 

 

Goran Jelinić: Ističe kako je  obilježavanje  Dana općine Brodski Stupnik  započelo  svečanom 

sjednicom u  novouređenom prostoru Stare općine sa uzvanicima i protokolom na visokoj razini. 

Također pohvaljuje angažman KUD-a Zrinski prilikom održavanja manifestacije Stupnička berba 

grožđa koja je odlično organizirana,  na visokoj razini, sa bogatim gospodarstvenim i zabavnim 

sadržajima i sa znatno većim brojem posjetitelja u odnosu na ranije godine.  

Tomislav Lovinčić: Prenosi načelniku  zahvale KUD-a Zrinski  na podršci organizaciji koja je ove 

godine podignuta na višu razinu. Napominje kako će KUD Zrinski dostaviti izvješće o Berbi. 

Marko Čorak: Vezano za Dan općine i Berbu grožđa upućuje pohvale i svoje iskrene čestitke na 

svemu te  potiče da se tako nastavi i nadalje. 

Zlatko Prskalo: Daje osvrt na obilježavanje Dana općine ističući kako je sve bilo na visokoj razini, 

počevši od novog  prostora, uzvanika te  protokola. Isto tako pohvaljuje organizaciju manifestacije 

Berbe grožđa te  predlaže nastaviti u pravcu još boljega. 

             Nakon provedene rasprave, na prijedlog Predsjednika, općinsko vijeće jednoglasno je 

donijelo 

ZAKLJUČAK 

o informaciji o proslavi Dana općine i 34. „Stupničke berbe grožđa“ 

 

KLASA:610-01/16-01/02 

URBROJ:2178/03-02-19-12 

Brodski Stupnik, 26. rujan 2019.g. 



 

 

 

Točka 9.  Zahtjev za kupovinu kč.br. 2450 k.o. Brodski Stupnik 

 

Zlatko Prskalo: Informira Općinsko vijeće o pristigloj zamolbi Žarka Pavelić za kupovinom dijela 

kč. br. 2450 k.o. Brodski Stupnik za  dvorište uz stan. 

Goran Jelinić: Ističe kako je ponuđena cijena 30 kn / m² ali  bi bilo potrebno angažirati ovlaštenu 

osobu za  procjena stvarne cijene i raspisati natječaj za prodaju. 

Zlatko Prskalo: Podržava prijedlog te predlaže prethodno provjeriti sve kako ne bi bili u prekršaju. 

Alen Ključević: Predlaže prihvatiti procjenu ovlaštenog vještaka. 

                Po provedenoj raspravi na prijedlog Predsjedavajućega, Općinsko vijeće jednoglasno 

donosi  

 

ODLUKU 

o prodaji građevinskog zemljišta u Brodskom Stupniku 

dio k.č. broj 2450 k.o. Brodski Stupnik 

 

KLASA:940-01/19-01/18 

URBROJ:2178/03-02-19-2 

Brodski Stupnik, 26.rujan 2019.godine 

 

 

Točka 10. Obnašanje dužnosti Općinskog načelnika profesionalno 

 

Goran Jelinić: Informira vijećnike o činjenicama kako se opseg poslova u Općini znatno povećao, 

provodi se velik broj projekata, sve veće obveze zahtijevaju puno vremena, koncentracije i 

angažmana.  Obzirom da je LAG, gdje je profesionalno zaposlen, ustrojen , iznosi kako bi zbog 

svega navedenog prešao u profesionalno obnašanje dužnosti u Općini, a u LAG-u bi  volontirao. 

Druga opcija je vraćanje  naknade načelniku na razinu ranije odluke. 

Alen Ključević: Predlaže profesionalno obnašanje dužnosti uz plaću na razini načelnika općina 

koje su u rangu Općine Brodski Stupnik. 

Goran Jelinić: Dodatno pojašnjava kako se kroz sve projekte na koje se Općina kandidira uvijek 

gleda refundirati dio troškova koji se odnose na troškove administracije to jest, plaće jedne osobe 

koja je radila na projektu, a to će se i nadalje uvijek gledati  kako bi se rasteretio trošak plaća. 

Napominje kako bi profesionalnu dužnost počeo obnašati od 01.11.2019. godine. 

Marko Čorak: Primjećuje kao se u ovoj Općini događaju iznimne stvari te podržava odluku 

načelnika. 

Antonija Lončarić:Slaže se sa prijedlogom i iznosi mišljenje kako načelnik to zaslužuje. 

Zlatko Prskalo: Ističe osobni stav kako načelnik definitivno zaslužuje primjerenu plaću, tim više, 

jer se Načelnik dokazao kao pouzdan partner, poštivajući u svom radu  volju Vijeća. 

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

jednoglasno donijelo 

 

ZALJUČAK 

u povodu informacije o promjeni načina obavljanja dužnosti 

Općinskog načelnika Općine Brodski Stupnik 

    

KLASA:013-01/19-01/03 

URBROJ:2178/03-02-19-1 

Brodski Stupnik, 26. rujan 2019.g. 

 

 



Točka 11. Pitanja i prijedlozi vijećnika  

 

Tomislav Lovinčić: Postavlja upit vezan za organiziranje jednosmjenske nastave  i ugradnje klima 

uređaja u Područnoj školi Brodski Stupnik. 

Maja Medved: Pojašnjava kako je Škola podnijela zahtjev Županiji za pregradu 4 učionice kako bi 

se nastava mogla odvijati u jednoj smjerni. Roditelji su  također zainteresirani i spremni su 

osnovati udrugu kako bi potakli ove aktivnosti. 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako je bio nazočan na jednom sastanku krajem školske godine kojom 

prilikom je obećao potporu Općine, ali takvi projekti su u nadležnosti Županije. Potiče  

uključivanje županijske vijećnice i svih vijećnika kako bi inzistirali prema Županiji u pravcu 

rješavanja ovog projekta tim više što je dobiveno obećanje kako će projekt ući u Županijski 

proračun. 

Zlatko Prskalo: Predlaže izvidjeti mogućnost uključivanja roditelja  u već postojeću udrugu 

„Zlatnik“ kako bi se  zajedničkim  djelovanjem postigli neki ciljevi. Nadalje, ističe kako bi  bilo 

dobro da županijska vijećnica bude nazočna na narednoj sjednici Općinskog vijeća. 

Marko Čorak: Predlaže  termin sjednice prethodno dogovoriti sa županijskom vijećnicom. 

Maja Medved: postavlja upit hoće li Općina subvencionirati  troškove dječjeg vrtića i za jaslice. 

Goran Jeliić: Hoće. 

Maja Medved: 1.Predlaže planirati boravak djece u vrtiću i u skraćenom vremenu. 2. Nadalje, 

upozorava  da je na križanju poljskog puta i Omladinske ulice nastao odron na cesti. 3. Informira   

kako je  Osnovnoj školi u Oriovcu kroz projekt osiguravanja prehrane školske djece  smanjen broj 

sufinanciranja na 60%  te ravnateljica pita postoji li mogućnost da za ostalu djecu Općina snosi 

troškove. 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako je PŠ Stari Slatinik napravila prijedlog prema kojemu samo 16 

djece ulazi u kategoriju za financiranje obroka te predlaže da tako postupi i škola Oriovac. 

Martin Horvatović: Ukazuje na potrebu popravka klima uređaja u Društvenom domu Krajačići. 

Goran Jelinić: Napominje da će taj problem biti riješen. 

Alen Ključević: Predlaže, kada se steknu uvjeti, da se postavi ograda na dječjem igralištu u 

Vinogradskoj ulici. 

Zlatko Prskalo: Potaknut prijedlogom vijećnika Ključevića, poziva vijećnike da pripreme svoje 

prijedloge i ideje koje imaju  za proračun 2020.g. 

Alen Ključević: Postoji upit vezano za odluku bivšeg Vijeća prema kojoj članovi DVD ne moraju 

plaćati salu te moli da se to provjeri. 

Dragica Lončar: Donesena je nova Odluka o upravljanju mjesnim domovima prema kojoj, između 

ostalih, DVD kao udruga ima pravo na besplatno korištenje sale. 

Zlatko Prskalo: Napominje kako je kroz  Odluku o komunalnoj naknadi dana  mogućnost 

oslobađanja od obveze plaćanja  komunalne  naknade. 

Goran Jelinić: Informira Vijeće da je kroz program „Širenje mreže socijalnih usluga“ 15.06.2018. 

prijavljen  projekt u vrijednosti 1.500.000,00 kuna, usmjeren na osobe starije životne dobi (65+), 

kojim se ovoj kategoriji stanovnika  želi omogućiti  lakše funkcioniranje, prijevoz liječniku, 

organizacija raznih aktivnosti,  jer projekt uz ostalo daje mogućnost  nabavke kombi vozila 8+1 

kojeg bi nabavila Općina. Navodi kako je prije nekoliko dana dobio informaciju da projekt kreće u 

realizaciju te se nada pozitivnim vijestima. Dodaje kako će projekt biti 100% financiran iz 

Europskog socijalnog fonda, uz  mogućnost otvaranja novih radnih mjesta.  

Nadalje, po pitanju stipendiranja studenata ukazuje kako nije  pripremljen novi model, a trenutni   

model nije dobar.   

Zlatko Prskalo: Sadašnji ugovori su nedefinirani. Predlaže donijeti odluku o ukidanju stipendija, 

raskinuti ugovore kraju kalendarske godine i o tome obavijestiti studente.  

Goran Jelinić: Predlaže donijeti novi model prema kojem će se proračunom planirani iznos  

proporcionalno podijeliti na sve  studente  u vidu jednokratne pomoći studentima do maksimalnog 

iznosa, a  sadašnje primatelje stipendija obavijestiti o novom modelu i raskidu ugovora  na kraju 

kalendarske  godine. 

Alen Ključević: Podržava novi model, te predlaže studente uputiti na županijske stipendije. 



Josipa Gavran Ećimović: Predlaže ispoštivati ugovorne obveze do kraja, a zatim raspisati natječaj 

po novom modelu.        

Goran Jelinić: Sadašnji ugovori ničim ne obvezuju niti općinu niti studente jer primatelji stipendija 

ničim nisu uvjetovani. Predlaže obavijestiti sadašnje primatelje o ukidanju stipendija i dati im 

mogućnost da se odluče žele li primati do kraja godine stipendije ili ne.  

Zlatko Prskalo: Predlaže donijeti odluku o ukidanju stipendija i raskidu ugovora te daje prijedlog 

na glasovanje. 

              Po provedenom glasovanju Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo 

                                        

ODLUKU 

o stavljanju izvan snage  Odluke o stipendiranju studenata  

s područja  općine Brodski Stupnik 

 

 

KLASA:604-01/19-01/02 

URBROJ:2178/0-02-19-2 

Brodski Stupnik, 26.rujan 2019.g. 

           

         Kako pitanja i prijedloga više nije bilo, Predsjedavajući  je zaključio rad sjednice u 21,59 sati. 

 

       

Zapisničar:                                                              Predsjednik: 

 

 Reza Marceković                                                  Zlatko Prskalo, bacc. admin. publ.    


