
                        
                                                                    

      REPUBLIKA HRVATSKA  

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

    OPĆINA BRODSKI STUPNIK 

              Općinsko vijeće 

 

KLASA:021-05/19-02/06 

URBROJ:2178/03-02-19-2 

Brodski Stupnik,  28. studeni 2019. godine 

 

Z A P I S N I K 

            o radu 18. sjednice Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik održane 28. studenog 2019. 

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

   

Nazočni:                                                                        Odsutni: 

1. Zlatko Prskalo                                                            1. Josipa Gavran Ećimović  

2. Tomislava Prskalo                                                      2. Goran Blatančić 

3. Maja Medved 

4. Dražen Klisurić 

5. Marko Čorak 

6. Tomislav Lovinčić 

7. Mile Magdić 

8. Jasna Bošković 

9. Alen Ključević 

10. Antonija Lončar 

11. Martin Horvatović 

 

Ostali Nazočni: 

1.Goran Jelinić, općinski načelnik, 

2.Nikola Čuljak – direktor TD „Locorum“  

3.Dragica Lončar – pročelnica JUO 

4.Ankica Madžar – službenica u JUO 

5.Reza Marceković –službenica u JUO 

 

Zapisničar: Reza Marceković                     

 

            Predsjedavajući otvara rad sjednice, pozdravlja nazočne te utvrđuje da je sjednici nazočno 

11 članova Općinskog vijeća, što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje. Predlaže sljedeću 

izmjenu i dopunu dostavljenog prijedloga dnevnog reda: 

1. Točka 14. Postaje točka 4., tako da se sve daljnje točke dnevnog rada do točke 14. pomiču 

za jedan broj. 

2. Dopunjuje se dnevni red točkom 16.“Prijedlog odluke o naplati naknade za uređenje voda“ 

3. Točka 16. Postaje točka 17. 

Dnevni red sa predloženim izmjenama i dopunama jednoglasno je usvojen. 

 

D N E V N I   R E D: 

1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik 

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

3. a)  Prijedlog Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2020. godinu  

            b)  Prijedlog Plana razvojnih programa za 2020. godinu  



            c) Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Brodski Stupnik za 2020. godinu 

            d)   Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  

                  2020. godinu  

      e)   Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.godinu 

  f)   Prijedlog Programa razvoja gospodarstva i ruralnog turizma Općine  

        Brodski Stupnik za 2020. godinu  

g) Prijedlog Programa vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane Općine    

       Brodski Stupnik za 2020.godinu  

h) Prijedlog Programa socijalne skrbi, zdravstvene zaštite  i zaštite okoliša na 

području Općine Brodski Stupnik za 2020. godinu    

i) Prijedlog Programa izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu Općine Brodski 

Stupnik za 2020. godinu  

j) Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti za 2020. godinu 

4. a) Prijedlog  plana rada trgovačkog društva „LOCORUM“ d.o.o. za 2020. g. 

b) Prijedlog financijskog  plana trgovačkog društva „LOCORUM“ d.o.o. za 2020. g. 

5. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020.g. 

6. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje 

izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom 

pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na 

području Općine Brodski Stupnik za 2020. godinu  

7. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene 

poljoprivrednog zemljišta za 2020. godinu  

8. Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2020.g.  

9. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i 

nezavisnih članova  zastupljenih u  Općinskom vijeću Općine Brodski Stupnik u 2020. 

godini  

10. Prijedlog Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine 

Brodski Stupnik za 2018. godinu  

11. Prijedlog Odluke o donošenju Plana upravljanja imovinom za 2020. godinu  

12. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja turizma Općine Brodski Stupnik za 

razdoblje 2017-2022.  

13. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 

2020. godinu  

14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluga 

prikupljanja komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada  

15.a)Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite sa                                                            

       financijskim učincima za trogodišnje razdoblje Općine Brodski Stupnik za    2020.-   

       2022. godinu  

b) Prijedlog Odluke o usvajanju smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite                    

    Općine Brodski Stupnik za 2020.-2021.g.  

16. Prijedlog odluke o naplati naknade za uređenje voda za područje Općine Brodski                 

     Stupnik 

17. Pitanja i prijedlozi vijećnika  

 

               

Točka 1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog  vijeća Općine Brodski Stupnik 

                   Kako primjedbi na tekst zapisnika sa 17. Sjednice Općinskog vijeća nije bilo, isti je 

jednoglasno usvojen. 

 

 

 

 



 

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

                periodu 

Goran Jelinić:Daje izvješće o provedenim aktivnostima u razdoblju  od 26.09.2019 – 28.11.2019. 

kako slijedi: 

U izvještajnom razdoblju 26. rujna -28. studeni 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 26. rujna - 28.studeni 2019. godine, a temeljem gore navedenog, 

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

području Općine.  

Provedba ugovora 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%) koja je predana na izdavanje građevinske dozvole. 

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

vrijednosti 1.545.000,00 kn te je ishođena uporabne dozvole i poslan konačni ZZI u Agenciju. 

Završen je 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. te se priprema slanje konačnog ZZI-a. 

- 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 odobren u Ministarstvu poljoprivrede, 

nakon čega slijedi priprema Natječaja. 

- Završene su sve aktivnosti izrade 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. 

- U suradnji sa investitorom, Hrvatskim cestama d.d. ishodovanjem uporabne dozvole završene  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 

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

kuće“ u Starom Slatiniku, ukupne fazne vrijednosti 403.000,00 kn je gotovo realiziran te se 

priprema 2.faza (uređenje kata). 

- Potpisan je ugovor za odobreni 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) te slijedi JN 

- Završen 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 suradnju sa 

Šumarsko-savjetodavnom službom koja ovih dana intenzivno radi na uređenju šumskih prilaznih 

cesta koje smo kandidirali na njihov natječaj 

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 novouposlenom osobom.   

 - Aktivnošću TZ Općine uz suradnju sa udrugama priprema se obilježavanje Adventa 

           Na kraju izlaganja načelnik se u ime svih djelatnika, svog zamjenika i sebe osobno zahvalio 

svim vijećnicima Općinskog vijeća koji su svojim odgovornim radom, pozitivnim idejama i 

konstruktivnim prijedlozima dali svoj doprinos u razvoju Općine. 

          Općinsko vijeće primilo je na znanje Izvješće Općinskog načelnika. 

 

Točka 3.a)  Prijedlog Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2020. godinu  

b) Prijedlog Plana razvojnih programa za 2020. godinu  

c) Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Brodski Stupnik za 2020. godinu 

d) Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  

           2020. godinu  

      e)  Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.godinu 

      f)   Prijedlog Programa razvoja gospodarstva i ruralnog turizma Općine  

           Brodski Stupnik za 2020. godinu  

g)  Prijedlog Programa vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane Općine    

           Brodski Stupnik za 2020.godinu  

h)  Prijedlog Programa socijalne skrbi, zdravstvene zaštite  i zaštite okoliša na području      



    Općine Brodski Stupnik za 2020. godinu    

i) Prijedlog Programa izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu Općine Brodski  

    Stupnik za 2020. godinu  

j) Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti za 2020. godinu 

    

Zlatko Prskalo: Iznosi prijedlog da se točka 3. obrazloži i usvoji zajedno sa podtočkama. 

     Goran Jelinić:Obrazlaže prijedlog Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2020. godinu sa     

pripadajućim programima. Informira vijećnike o pristiglim prijedlozima za uvrštenje u        

proračun, od kojih je većina već uvrštena, poput prijedloga PŠ Brodski Stupnik  za uređenje i      

proširenje područne škole i izgradnju dvorane, PŠ Stari Slatinik za sufinanciranje stručnog 

usavršavanja učitelja razredne nastave, Udruge za djecu Bubamara za redovnu djelatnost udruge te 

Srpske pravoslavne crkve . Isto tako navodi prijedloge koji nisu planirani Proračunom, a o kojima 

bi se  Vijeće trebalo očitovati: 

 1. Završetak projekta kanalizacije i odvodnje te priključenje kućanstava na istu  i  popravak 

pješačkih staza u ulici Petra Zrinskog  – predlagatelj: Stefan Ćepka 

  2. Sredstva za isplatu božićnice umirovljenicima i naknada civilnim invalidima 

 – predlagatelj: Višnja Glavaš 

Vezano za prijedloge Stefana Ćepke ističe kako će se  navedeni radovi na završetku kanalizacije  

izvoditi kroz projekt „Brod 2“ koji će ići  u rujnu 2020.g. Obzirom na radove koji slijede,  smatra 

kako ne vrijedi graditi pješačke staze dok ne bude gotova kanalizacija, kako se ne bi dogodio da se 

novoizgrađene staze moraju prekopavati. 

Nadalje, informira kako su prema županijskim upravnim odjelima upućeni sljedeći zahtjevi za 

uvrštenje u proračun Županije za 2020.g.: izgradnja mrtvačnice u naselju Krajačići, izgradnja ceste 

Lovčić-Bučje, izgradnja jednog para ugibališta, rekonstrukcija ceste u ulici Alojzija Stepinca i 

dijela ulice Petra Zrinskog, sufinanciranje projektne dokumentacije za područne škole, 

sufinaniranje dijela režijskih troškova održavanja nastave tjelesnog odgoja u sali društvenog doma 

Brodski Stupnik, sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca,   pomoć pri realizaciji projekta Inkubator 

i pomoć za projekt navodnjavanja. Naglašava kako je o svim ovim zahtjevima obaviještena 

županijska vijećnica te očekuje njezino zalaganje za zahtjeve općine.  Ističe kako je Proračun 

pripremljen realno te planirani prihodi za 2020.g. iznose 17.455.860,00 dok rashodi iznose 

15.815,860,00  kuna. Razlika prihoda i rashoda čini višak  od 1.640.000,00 kuna  koji pokriva 

manjak iz prethodne godine  u iznosu od 370.000,00 kuna  i  povrat kredita u iznosu 1.270.000,00 

kuan. Daje pregled plana prihoda po pozicijama od kojih su najveći prihodi od poreza u iznosu od 

6.135,000.00 kuna, pomoći u iznosu od 10.206.400,00 kuna, imovine u iznosu od 330.060,00 kuan, 

prihoda po psebnim propisima u iznosu od 515.900,00 kuna, te prihoda od prodaje nefinancijske 

imovine u iznosu od 238.500,00 kuna.  Plan Rashoda pojašnjava kroz posebni dio naglašavajući 

kako  je većina rashoda planirana na tragu prethodne godine. Novina su izdaci za profesionalno 

obnašanje dužnosti načelnika koji  su planirani u ukupnom iznosu  od 229.700,00 kuna. .Isto tako 

povećava se stavka za plaće u Jedinstvenom upravnom odjelu obzirm da je zaposlena osoba u 

Narodnoj knjižnici i čitaonici. Napominje kako će se kroz program izgradnje i održavanja objekata 

u vlasništvu općine pokrenuti postupak legalizacije i uređenja objekta Mlade škole za što je 

planirano 400.000,00 kuna.   

Maja Medved: Postavlja upit koja će biti namjena zgrade Mlade škole.  

Goran Jelinić: Pojašnjava kako će se ovaj prostor  dodijeliti za rad udruga ili u komercijalne svrhe, 

no primarni cilj je spasiti ovaj objekt od propadanja. 

Martin Horvatović: Primjećuje kako nije predviđena stavka održavanja društvenog doma u  

Krajačićima. 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako je ta stavka predviđena na poziciji održavanja objekata u vlasništvu 

Općine. Nadalje kroz program vatrogastva planirana je kapitalna donacija za izradu projekte 

dokumentacije za proširenje vatrogasnog doma u iznosu od 130.000,00. Povećana su i izdvajanja 

za program razvoja ruralnog turizma zbog zapošljavanja direktora Turističke zajednice. Pješačke 

staze bit će riješene u sklopu „Brod 2” te potiče vijećnika da u slučaju upita objasne  građanima  i 



kako će to biti cjelovito rješenje, čime će se izbjeći sitacija  da se u kratkom razdoblju po izgradnji 

mora prekopavati  nova staza.  

Alen Ključević: Postavlja upit uređenja pješačke staze na mostovima zbog  lakšeg kretanja 

djevojčice iz Brodskog Stupnika koja u invalidskim kolicima pohađa nastavu u PŠ  Brodski 

Stupnik. 

Goran Jelinić: Pojašnjava da se već traži projektantsko rješenje. Angažirani geodeti su dali 

prijedlog da se sa južne strane na kojoj se nalazi obiteljska kuća kuća, izgradi  most na kanalu 

Pavlovac (za kojeg Hrvatske vode daju suglasnost i odradit će  dio radova) i izgradnju  prijelazne 

rampe kod kuće Babić.  

Nadalje, informira da je pri kraju izrada  projektne dokumentacije za brdski dio biciklističkih staza, 

sada je u tijeku rješavanje imovinsko pravnih odnosa postupkom evidentiranja zatečenog stanja. 

Planira se završiti parkiralište kod groblja Brodski Stupnik pa je tu predviđeno 338.500,00 kuna.  

Ulaganja od 170.000,00 odnose se naizgradnju igrališta, ograde i sprava za igranje za igraonicu. To 

je  ujedno jedan od uvjeta za prenamjenu igraonice u dječji vrtić. Izdaci za deratizaciju predviđeni 

su u iznosu od 106.750,00 i nešto su povećani u odnosu na proteklu godinu iz razloga što su 

tretmani poskupili. Pozicija za nabavku spremnika za odvojeno prikupljanjeotpada ( koja prošle 

godine nije realizirana) planirana je u iznosu od 330.000,00. 

Donacije udrugama su identično planirane kao i prošle godine u iznosu od 145.000,00.Obnova 

školskog stana i stare škole u Lovčiću planirana je sa 600.000,00 za svaki objekt, a vidjet će se 

hoće li oba objekta biti obnovljena kroz ITU ili će se jedan probati obnoviti preko Ministarstva. 

Nadalje pojašnjava izdatke po programima i aktivnostima. 

Zlatko Prskalo: Predlaže udovoljiti zamolbi Srpske pravoslavne crkve. Nadalje, predlaže da se za 

narednu sjednicu pripremi odluka o načinu financiranja studenata kroz jednokratnu naknadu. 

Goran Jelinić: Kroz program javnih potreba u odgoju i obrazovanju, sa 300.000,00 planiraju se 

troškovi prenamjene igraonice u dječji vrtić. Pod aktivnosti projekta dokumentacija za školske 

objekte predviđa se 50.000,00 za  pripremu dokumentacije za izgradnju školsko – športske dvorane 

na području naše općine. Vezano za to potiče Vijeće na razmišljanje o donošenju knkretnog 

prijedloga i odluke o pripremi diokumentacije jer postorji mogućnost financiranja kroz nacionalne i 

europske fondove. 

Zlatko Prskalo: Predlaže da se za donošenje takve odluke izvrše temeljite pripreme i  na prvoj 

radnoj sejdnici u narednoj godini donese  odluka. 

Marko Čorak: Predlaže da se također pripremi točka dnevnog reda „Inkubator” kako bi se vijećnici 

upoznali sa detaljima kao i fazi u kojoj  je  projekt. 

Nakon provedene rasprave o prijedlogu Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2020. godinu i  

prijedlogu  programa,  Općinsko vijeće je, na prijedlog Predsjednika, jednoglasno  donijelo: 

 

PLAN PRORAČUNA OPĆINE BRODSKI STUPNIK ZA 

2020.G. SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022.G. 

 

Akt u propisanoj formi nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

  

KLASA:400-068/19-01/10 

URBROJ:2178/03-02-19-4 

Brodski Stupnik, 28. studeni 2019.g.   

 

 

Plan razvojnih programa Općine Brodski Stupnik za 2020. godinu 

i projekcije za 2021. i 2022.godinu 

Akt u propisanoj formi nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA:400-06/19-01/10 

URBROJ:2178/03-02/19-5 

Brodski Stupnik, 28. studeni 2019.g.   



 

Odluka o izvršenju proračuna Općine Brodski Stupnik za 2020. godinu 

 

Akt u propisanoj formi nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA:400-06/19-01/10 

URBROJ:2178/03-02/19-6 

Brodski Stupnik, 28. studeni 2019.g.   

  

 

Program 

građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Brodski Stupnik  za 2020. godinu 

 

Akt u propisanoj formi nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA:402-01/19-01/72 

URBROJ:2178/03-02/19-2 

Brodski Stupnik, 28. studeni 2019.g.   

 

 

Program 

održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Brodski Stupnik u 2020. godini 

 

Akt u propisanoj formi nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA:402-01/19-01/73 

URBROJ:2178/03-02/19-2 

Brodski Stupnik, 28. studeni 2019.g.   

 

Program 

razvoja gospodarstva i ruralnog turizma Općine Brodski Stupnik za 2020. Godinu 

 

Akt u propisanoj formi nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA:402-01/19-01/78 

URBROJ:2178/03-02/19-2 

Brodski Stupnik, 28. studeni 2019.g.   

 

Program 

vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane 

Općine   Brodski Stupnik za 2020.godinu 

 

Akt u propisanoj formi nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA:402-01/19-01/77 

URBROJ:2178/03-02/19-2 

Brodski Stupnik, 28. studeni 2019.g.   

 

Program 

socijalne skrbi, zdravstvene zaštite  i zaštite okoliša na području 

Općine Brodski Stupnik za 2020. godinu 



Akt u propisanoj formi nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA:402-01/19-01/76 

URBROJ:2178/03-02/19-2 

Brodski Stupnik, 28. studeni 2019.g.   

 

Program 

izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu Općine Brodski Stupnik za 2020. godinu 

 

Akt u propisanoj formi nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA:402-01/19-01/75 

URBROJ:2178/03-02/19-2 

Brodski Stupnik, 28. studeni 2019.g.   

 

Program 

javnih potreba u području društvenih djelatnosti za 2020. godinu 

Akt u propisanoj formi nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA:402-01/19-01/74 

URBROJ:2178/03-02/19-2 

Brodski Stupnik, 28. studeni 2019.g.   

 

 Točka 4.a) Prijedlog  plana rada trgovačkog društva „LOCORUM“ d.o.o. za 2020. g. 

               b)Prijedlog financijskog plana trgovačkog društva „LOCORUM“ d.o.o. za 2020. g. 

 

Nikola Čuljak: Iznosi kako je Planom predviđena nabavka opreme, prije svega malčera i opreme za 

poslove zimske službe te izražava nadu kako će Poduzeće moći samostalno obavljati zimsku 

službu. U planu je ažuriranje evidencije groblja na način da se pokuša doći do obveznika za 

grobove za koje još uvijek nitko ne plaća grobnu naknadu.Nadaklje, u planu je i zapošljavanje još 

jednog komunalnog djelatnika. 

Goran Jelinić: Moli pojašnjenje situacije sa dimnjačarkom službom. 

Nikola Čuljak: Pojašnjava kako je djelatnik koji obnaša dimnjačarsku službu na bolovanju te nema 

nazanaka za skori povratak u službu. Obzirom da je dosta sredstava uloženo u osposobljavanje 

ovog djelatnika, po njegovom povratku sa  bolovanja raspravit će se  o situaciji i prema potrebi 

donijeti drugačije odluke.  

Maja Medved: Napominje da poslodavac, po potrebi,  ima pravo izvršiti provjeru bolovanja. 

Goran Jelinić: Iznosi činjenice kako spomenuti djelatnik nije korektan te će se morati poduzeti 

otkazne mjere prema njemu. Nadalje, iznosi kako Poduzećeplanira  i zapošljavanje osobe koja bi 

radila na projektima i postupcima javne nabave i koja bi time u potpunosti opravdala svoje 

zapošljavanje, posebice što će te poslove moći obavljati i za Općinu. 

Nikola Čuljak: Analizira i pojašnjava   financijski plan za 2020.g. te obrazlaže povećanje prihoda i 

rashoda  koje je uvjetovano planom novih zapošljavanja.  Tako ukupno planirani  prihodi za 

2020.godinu iznose 1.129.190,00 kuna, ukupni rashodi  iznose 1.126.935,18 kuna te višak prihoda 

u iznosu 2.254,82 kuna   

               Po provedenoj raspravi, na prijedlog Predsjedavajućega, Općinsko vijeće jednoglasno 

donosi 

O D L U K U 

O davanju suglasnosti na prijedlog Godišnjeg plana rada 

Trgovačkog društva „LOCORUM“ d.o.o. za 2020. g. 

 

Akt u propisanoj formi nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 



 

KLASA:400-02/19-01/01 

URBROJ:2178/03-02-19-3 

Brodski Stupnik, 28. studeni 2019.g.   

ODLUKU 

O davanju suglasnosti na prijedlog financijskog plana 

Trgovačkog društva „LOCORUM“ d.o.o. za 2020. G 

 

Akt u propisanoj formi nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA:400-02/19-01/01 

URBROJ:2178/03-02-19-2 

Brodski Stupnik, 28. studeni 2019.g.   

 

 

Točka 5. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020.g. 

 

Dragica Lončar: Pojašnjava o obvezi donošenja Programa utroška sredstava šumskog 

doprinosa za narednu godinu na temelju čl. 69. Stavka 4. Zakona o šumama, čije ostvarenje se 

planira u iznosu od 100.000,00 kuna. Program  određuje  namjenu ovih sredstava.. 

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

jednoglasno donijelo 

 

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020.g. 

Akt u propisanoj formi nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA:402-01/19-01/79 

URBROJ:2178/03-02-19-2 

Brodski Stupnik, 28. studeni 2019.g.   

 

Točka 6.Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje 

izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom 

pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na 

području Općine Brodski Stupnik za 2020. godinu  

 

Dragica Lončar: Ističe kako sukladno članku 49. stavak 4  Zakona o poljoprivrednom 

zemljištu, postoji obveza donošenja Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, 

prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom 

pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području  

Općine Brodski Stupnik za 2020. Godinu koja su planirana u iznosu od 196.500,00 kuna. 

Programom se planira  ostvarenje i utrošak sredstava. 

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

jednoglasno donijelo 

 

 

Program 

korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, 

privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području  

Općine Brodski Stupnik za 2020. godinu 

 

Akt u propisanoj formi nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 



KLASA:402-01/19-01/80 

URBROJ:2178/03-02-19-2 

Brodski Stupnik, 28. studeni 2019.g.   

 

 

 

Točka 7. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene 

poljoprivrednog zemljišta za 2020. godinu  

Dragica Lončar: Pojašnjava kako se radi o malim sredstvima, svega 300,00 kuna,  ali  je 

zakonska obveza donijeti program njihovog korištenja. 

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

jednoglasno donijelo 

Program 

korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta 

 za 2020. godinu 

 

Akt u propisanoj formi nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA:402-01/19-01/81 

URBROJ:2178/03-02-19-2 

Brodski Stupnik, 28. studeni 2019.g.   

 

 

 

Točka 8. Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2020.g. 

 

Dragica Lončar: Izvješćuje o smanjenju predmeta legalizacije objekata što ima za posljedicu 

smanjenje prihoda po osnovi naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, čije 

ostvarenje za 2020.g. je planirano u iznosu od 30.000,00 kuna.  Planom  utroška ostvarena 

sredstva utrošit će se namjenski za izradu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine 

Brodski Stupnik.. 

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

jednoglasno donijelo 

Program 

utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru u 2020.g. 

 

Akt u propisanoj formi nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA:402-01/19-01/82 

URBROJ:2178/03-02-19-2 

Brodski Stupnik, 28. studeni 2019.g.   

 

 

Točka 9. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka 

i nezavisnih članova  zastupljenih u  Općinskom vijeću Općine Brodski Stupnik u 2020. 

godini  

 

Dragica Lončar: Pojašnjava da je temeljem članka 10. Stavka 3. Zakona o financiranju 

političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, utvrđena obveza redovnog financiranja 

političkih stranaka i nezavisnih članova koji su izabrani s nerazvrstanih lista zastupljenih u 



Općinskom vijeću.  Prema novom  Zakonu, Općina Brodski Stupnik, koja broji više od 3.000 

stanovnika ima obvezu izdvajati  iznos od 2.000,00 kuna za svakog člana Općinskog vijeća. 

               Nakon provedene rasprave, na prijedlog predsjednika, Općinsko vijeće jednoglasno 

donosi 

    

Odluku 

o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova  

zastupljenih u  Općinskom vijeću Općine Brodski Stupnik u 2020. Godini 

 

Akt u propisanoj formi nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

 

KLASA:402-01/19-01/83 

URBROJ:2178/03-02-19-2 

Brodski Stupnik, 28. studeni 2019.g.   

 

 

Točka 10. Prijedlog Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine  

                 Brodski Stupnik za 2018. godinu  

 

Dragica Lončar: Informira Vijeće o obvezi donošenja Izvješća o provedbi Plana upravljanja 

imovinom u vlasništvu Općine koje se donosi svake godine za prethodnu godinu. 

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

jednoglasno donijelo 

 

ODLUKU 

o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu 

Općine Brodski Stupnik za 2018. godinu 

 

Akt u propisanoj formi nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA:940-01/19-01/21 

URBROJ:2178/03-02-19-3 

      Brodski Stupnik, 28. studeni 2019.g.   

 

 

Točka 11. Prijedlog Odluke o donošenju Plana upravljanja imovinom za 2020. godinu  

 

Dragica Lončar: Ukazuje  da je, poput prethodne odluke, obvezno donijeti plan upravljanja 

imovinom u vlasništvu Općine  za narednu godinu.  

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

donijelo 

ODLUKU  

o donošenju Plana upravljanja imovinom za 2020. godinu 

 

Akt u propisanoj formi nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA:940-01/19-01/20 

URBROJ:2178/03-02-19-2 

      Brodski Stupnik, 28. studeni 2019.g.   

 

 

 



Točka 12. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja turizma Općine Brodski  

                 Stupnik za razdoblje 2017-2022.  

 

Goran Jelinić: kratko pojašnjava kako je Strategija jedan strateški dokument koji je prošao sve 

potrebne procedure. Dokument predstavlja viziju općine, a to  je vikend destinacija i oživljena 

baština, a usmjerena je na  dva strateška cilja: razvoj ciklo turizma i eno-gastro ponude. 

Zlatko Prskalo: Predlaže da se za narednu sjednicu pripremi izmjena Programa stambenog 

zbrinjavanja mladih obitelji kojeg predlaže prilagoditi kako bi se omogućila pomoć za 

kupovinu stambenog objekta u naselju Lovčić u svrhu kuće za odmor,  koja ne bi bila 

uvjetovana  životnom dobi ili bračnim statusom, a išla bi u prilog razvoju turizma i očuvanju 

naselja. 

             Po provedenoj raspravi, na prijedlog Predsjednika, općinsko vijeće jednoglasno  

donosi 

                                     

ODLUKU 

o usvajanju Strategije razvoja turizma Općine Brodski Stupnik  

za razdoblje 2017-2022. 

 

Akt u propisanoj formi nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA:334-01/17-01/04 

URBROJ:2178/03-02/-19-58 

      Brodski Stupnik, 28. studeni 2019.g.   

 

Točka 13. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda  

                 za 2020. godinu  

 

Dragica Lončar: Pojašnjava kako je donesen novi Zakon o ublažavanju i otklanjanju posljedica 

prirodnih nepogoda koji nas obvezuje da svake godine donosimo plan djelovanja u području 

prirodnih nepogoda. Plan obuhvaća sve vrste prirodnih nepogoda koje se mogu dogoditi i 

razrađuje metodologiju izrade. 

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

donijelo 

ODLUKU 

o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu 

 

Akt u propisanoj formi nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA:511-11/19-01/01 

URBROJ:2178/03-02-19-7 

      Brodski Stupnik, 28. studeni 2019.g.   

 

 

Točka 14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne 

usluga prikupljanja komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada  

 

Dragica Lončar: objašnjava uredbu Zakona o komunalnom gospodarstvu koja određuje način 

izračuna naknade, prema kojoj je potrebno  posebno donijeti cijenu minimalne usluge: Ovaj 

podatak dostavlja se tvrtki Jakob Becker koja dostavlja varijabilni dio. Odluka je usuglašena sa 

ostalim općinama i prema njoj cijena obvezne minimalne javne usluge u kategoriji kućanstvo 

iznosi 35,00 + PDV, dok za poslovne subjekte ona iznosi 45,00 + PDV. 

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

jednoglasno donijelo 



 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluga prikupljanja 

komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada 

 

Akt u propisanoj formi nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA:351-01/19-01/14 

URBROJ:2178/03-02/19-1 

Brodski Stupnik, 28. studeni 2019.g.   

 

 

Točka 15. a) Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite 

sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje Općine Brodski Stupnik za  2020.- 

2022.g   

b)Prijedlog Odluke o usvajanju smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 

Općine Brodski Stupnik za 2020.-2021.g.  

 

Dragica Lončar: Ukazuje kako postoji obveza svake godine donijeti  Plan razvoja sustava 

civilne zaštite za razdoblje od 3 godine, to jest od 2020.-2022.g. Nadalje čita odredbe Plana. 

Isto tako obveza je usvajanja i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite koja se 

donosi na 2 godine, odnosno za razdoblje 2020.-2021..g. 

              Na predloženi Godišnji plan za razdoblje 2020.-2022.g.  i Smjernice 2020 - 2021. nije 

bilo primjedbi te je Općinsko vijeće, na prijedlog Predsjedavajućega jednoglasno  donijelo 

 

ODLUKU 

o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite sa financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje Općine Brodski Stupnik za  2020.- 2022.g  

 

Akt u propisanoj formi nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA:511-11/19-01/18 

URBROJ:2178/03-02-19-2 

      Brodski Stupnik, 28. studeni 2019.g.   

 

ODLUKU 

o usvajanju smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 

Općine Brodski Stupnik za 2020.-2021.g 

 

Akt u propisanoj formi nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA:511-11/19-01/17 

URBROJ:2178/03-02-19-2 

      Brodski Stupnik, 28. studeni 2019.g.   

 

Točka 16. Prijedlog odluke o naplati naknade za uređenje voda 

 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako su donesene zakonske odredbe prema kojima su općine 

obvezne voditi obračun i naplatu naknade za uređenje voda na jednoj uplatnici zajedno sa 

komunalnom naknadom. Hrvatske vode će financirati nabavku informatičkog programa, 10% 

prihoda ostajalo bi Općini uz obvezu tjednog prijenosa sredstava na račun Hrvatskih voda. 

             Rasprave po ovoj točki nije bilo pa je Općinsko vijeće na prijedlog Predsjednika 

jednoglasno donijelo  



ODLUKU 

 o naplati naknade za uređenje voda za  područje Općine Brodski Stupnik 

 

Akt u propisanoj formi nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA:325-01/19-01/01 

URBROJ:2178/03-02-19-1 

Brodski Stupnik, 28. studeni 2019.g.   

 

Točka 17. Pitanja i prijedlozi vijećnika  

 

Zlatko Prskalo: Predlaže odgovoriti gospođi Glavaš da  u nedostatku sredstava nije moguće uvrstiti 

njezine prijedloge u proračun. 

Goran Jelinić: Dodaje kako će se kroz natječaje  kandidirati  aktivnosti za umirovljenika. 

Maja Medved: Konstatira kako je proračunom predviđeno financiranje kroz djelatnost udruga za 

osobe sa invaliditetom. 

Goran Jelinić:Pojašnjava kako postoji mogućnost jednokratne isplate po zamolbama za isplatu 

jednokratne novčane pomoći. 

 

              Pitanja i prijedloga više nije bilo pa je Predsjedavajući zaključio rad 18. sjednice  

Općinskog vijeća u 22,13 sati. 

 

Zapisničar:                                                                                           Predsjednik: 

 

Reza Marceković                                                                 Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ. 

 

 

 

 

 


