
                        
                                                                    

      REPUBLIKA HRVATSKA  

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

    OPĆINA BRODSKI STUPNIK 

              Općinsko vijeće 

 

KLASA:021-05/19-02/07 

URBROJ:2178/03-02-19-2 

Brodski Stupnik,  18. prosinca 2019. godine 

 

Z A P I S N I K 

            o radu 19. sjednice Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik održane 18. prosinca  2019. 

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

   

Nazočni:                                                                        Odsutni: 

1. Marko Čorak, Zamjenik predsjednika                          1. Tomislav Lovinčić, opravdano 

2. Tomislava Prskalo                                                        2. Goran Blatančić 

3. Maja Medved                                                                3. Alen Ključević 

4. Dražen Klisurić                                                             4. Martin Horvatović 

7. Mile Magdić                                      

8. Jasna Bošković 

10. Antonija Lončarić 

8. Josipa Gavran Ećimović 

Ostali Nazočni: 

1.Goran Jelinić, općinski načelnik, 

2.Dragica Lončar – pročelnica JUO 

3.Ankica Madžar – službenica u JUO 

4.Reza Marceković –službenica u JUO 

Zapisničar: Reza Marceković                     

 

            Predsjedavajući otvara rad sjednice, pozdravlja nazočne te utvrđuje da je sjednici nazočno 8 

članova Općinskog vijeća, što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje. Predlaže sljedeći  dnevni 

red: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik 

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

3. a)  Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2019. godinu  

            b)  Prijedlog II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2019. godinu  

            c)  Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne  

                 infrastrukture za 2019. godinu  

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

           2019.godinu 

 e)   Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa razvoja gospodarstva i ruralnog turizma  

      Općine Brodski Stupnik za 2019. godinu  

f) Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa vatrogastva, civilne zaštite i protugradne 

obrane Općine Brodski Stupnik za 2019.godinu  

g) Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi, zdravstvene zaštite  i 

zaštite okoliša na području Općine Brodski Stupnik za 2019. godinu    

h) Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa izgradnje i održavanja objekata u 

vlasništvu Općine Brodski Stupnik za 2019. godinu  



i) Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području društvenih 

djelatnosti za 2019. godinu  

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Strategije razvoja Općine Brodski Stupnik 

za razdoblje 2015-2020.godina   

5. Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratnih naknada za troškove studiranja redovnim 

studentima s područja Općine Brodski Stupnik  

6. Prijedlog Odluke o uvrštenju katastarskih čestica u popis nerazvrstanih cesta na 

području Općine Brodski Stupnik  

7. Prijedlog Odluke o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite za 2019.g.  

8. Pitanja i prijedlozi vijećnika  

 

                       Na predloženi dnevni red nije bilo primjedbi te je isti jednoglasno usvojen. 

 

 

 

 

Točka 1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik 

                   Kako primjedbi na tekst zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća nije bilo, isti je 

jednoglasno usvojen. 

 

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

 

Goran Jelinić: Podnosi  Izvješće o radu Općinskog načelnika u razdoblju 28.studeni-18.prosinac 

2019. godine. Ističe kako je u  izvještajnom razdoblju, općinski načelnik,  sa svojom zamjenikom 

uspješno  koordinirao i proveo niz aktivnosti na području Općine te ih reom navodi. 

Završetak provedbe 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  

-Ishođena je građevinska dozvola za rekonstrukciju kolnika u Ulici Hrvatskog proljeća u Brodskom 

Stupniku 

-Nakon što je završen projekt Rekonstrukcija i opremanje zgrade “Stara općina” u zgradu javne 

namjene – „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. poduzete su radnje prenamjene iste u „vrtić“ te je pripremljena dokumentacija za ishođenje 

Uporabne dozvole. Namjera je od 01.veljače 2020.godine isti staviti u funkciju uz odrađene 

građevinske radnje tijekom siječnja. 

-U suradnji sa Zavodom za prostorno planiranje u završnoj fazi prije usvajanja su ponovljene 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 za što smo ugovorili Program koji sadrži potrebni GIS sustav 

i ostalo. 

-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. 

-Potpisan je dodatak ugovor sa MRRFEU u iznosu dodatnih 100.000,00 kn (ukupno 300.000,00) za 

projekt nastavka izgradnje „Lovačke kuće“ u Starom Slatiniku, _ priprema 2.faza (uređenje kata). 

 -Održavanje javnih površina, nerazvrstanih  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 je uredila dio šumskih prilaznih cesta koje smo kandidirali 

na njihov natječaj 



Mjerom javnog rada HZZ-a bilo je uposleno je 6 djelatnika koji su do 17.12. obavljali poslove 

uređenja okoliša i javnih površina. 

-Aktivnošću TZ Općine uz suradnju sa udrugama pripremljena je i realizirana manifestacija 

obilježavanje Adventa 

           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. 

Tomislava Prskalo: Ukazuje na problem stvaranja leda na novopostavljenim pločicama ispred 

društvenog doma u Starom Slatiniku, te predlaže naći način da se to spriječi, a da se ne koristi sol 

kako se ne bi oštetile pločice. 

                 Općinsko vijeće primilo je na znanje izvješće Općinskog načelnika. 

  

Točka 3a)  Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2019. Godinu 

b)  Prijedlog II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2019. godinu  

c)  Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne  

      infrastrukture za 2019. godinu  

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

 2019.godinu 

e)   Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa razvoja gospodarstva i ruralnog turizma  

      Općine Brodski Stupnik za 2019. godinu  

f)  Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane        

     Općine Brodski Stupnik za 2019.godinu  

g)   Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi, zdravstvene zaštite  i zaštite  

     okoliša na području Općine Brodski Stupnik za 2019. godinu    

h)  Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu  

     Općine Brodski Stupnik za 2019. godinu  

i) Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti    

    za 2019. Godinu 

 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako se drugim rebalansom  ukupni  prihodi smanjuju  za 6.129.762,37 

kuna te novi plan iznosi 10.639.462,40 kuna; ukupni rashodi  smanjuju se za 4.929.781,87 kuna tako 

da novi plan iznosi 12.565.637,13 kuna. Razlika između prihoda i rashoda za 2019.g.  iznosi -

1.926.174,73 kuna. Višak iz prethodnih godina umanjen za 19,50 kuna (povrat HZZ za javne radove) 

iznosi 726.174,73 kuna te se planiraju sredstva od kratkoročnog zaduživanja, odnosno prekoračenje 

po računu u iznosu od 1.200.000,00 kuna. Naglašava kako  drugi rebalans predstavlja svođenje 

proračuna u realne okvire. Ističe općenito zadovoljstvo poslovanjem, ali ne i ostvarenjem prihoda 

obzirom da se povrat sredstava po osnovi natječaja ne ostvaruje očekivanim tempom, što daje 

rezultat u minusu iako  se očekuje 2.752.000,00 kuna na ime  povrata sredstava po realiziranim 

projektima,koji kasni zbog sporosti sustava te ističe kako unatoč tome nema neplaćenih računa.  

Navodi pojedinačno  projekte po kojima se sve očekuje povrat sredstava.  

U nastavku obrazlaže predložene izmjene i dopune Proračuna detaljno  pojašnjavajući svaku 

stavku prihoda i rashoda.  

         Nakon danog obrazloženja nije bilo primjedbi niti rasprave te je Predjedavajući dao na 

glasovanje Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2019.g. 

              Po provedenom glasovanju, na prijedlog  Predsjedavajućeg,Općinsko vijeće jednoglasno 

donosi 

               II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2019. godinu 

 

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

 

KLASA:400-06/19-01/11 

URBROJ:2178/03-02-19-2 

Brodski Stupnik, 18. prosinca 2019.g. 



                                 II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2019. godinu 

 

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

 

KLASA:400-06/19-01/11 

URBROJ:2178/03-02-19-3 

Brodski Stupnik, 18. prosinca 2019.g. 

 

 II. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2019. godinu 

 

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

 

KLASA:402-01/19-01/56 

URBROJ:2178/03-02-19-2 

Brodski Stupnik, 18. prosinca 2019.g. 

 

 II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

2019.godinu 

 

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

 

KLASA:402-01/19-01/61 

URBROJ:2178/03-02-19-2 

Brodski Stupnik, 18. prosinca 2019.g. 

 

 II. Izmjene i dopune Programa razvoja gospodarstva i ruralnog turizma 

Općine Brodski Stupnik za 2019. godinu 

 

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

 

KLASA:402-01/19-01/55 

URBROJ:2178/03-02-19-2 

Brodski Stupnik, 18. prosinca 2019.g. 

 

 II. Izmjene i dopune Programa vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane 

Općine Brodski Stupnik za 2019.godinu 

 

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

 

KLASA:402-01/19-01/60 

URBROJ:2178/03-02-19-2 

Brodski Stupnik, 18. prosinca 2019.g. 

 

 II. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi, zdravstvene zaštite  i zaštite 

okoliša na području Općine Brodski Stupnik za 2019. godinu 

 

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

 

KLASA:402-01/19-01/58 

URBROJ:2178/03-02-19-2 

Brodski Stupnik, 18. prosinca 2019.g. 

 



 II. Izmjene i dopune Programa izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu 

Općine Brodski Stupnik za 2019. godinu 

 

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

 

KLASA:402-01/19-01/59 

URBROJ:2178/03-02-19-2 

Brodski Stupnik, 18. prosinca 2019.g. 

 

 II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti 

za 2019. godinu 

 

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

 

KLASA:402-01/19-01/57 

URBROJ:2178/03-02-19-2 

Brodski Stupnik, 18. prosinca 2019.g. 

 

 

Točka 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Strategije razvoja Općine Brodski  

                Stupnik za razdoblje 2015-2020.godina 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako su nužne ove izmjene i dopune jer Strategija razvoja Općine Brodski 

Stupnik  nije obuhvatila dječji vrtić te predlaže da se kroz Cilj 3. Mjeru 3.1.2. Strategijom planira 

pokretanje rada vrtića rekonstrukcijom i prenamjenom  postojećeg objekta ili  izgradnjom novog. 

                Rasprave po ovoj točki nije bilo t je Općinsko vijeće, na prijedlog Predsjedavajućeg 

jednoglasno donijelo  

Odluku 

o izmjenama i dopunama Strategije razvoja Općine Brodski Stupnik 

za razdoblje 2015-2020.godina 

 

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

 

KLASA:023-01/19-01/66 

URBROJ:2178/03-02-19-2 

Brodski Stupnik, 18. prosinca 2019.  

 

 

Točka 5. Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratnih naknada za troškove studiranja                

          redovnim studentima s područja Općine Brodski Stupnik 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako je na ranijim sjednicama raspravljano i prihvaćen je prijedlog dodjele 

jednokratne naknade za troškove studiranja svim redovnim studentima sa područja Općine, što je  

Proračunom i predviđeno. O visini sredstava odlučivao bi Općinski načelnik u okviru proračunskih 

mogućnosti, a putem javnog  poziva. Predlaže donijeti predloženu Odluku. 

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

jednoglasno je donijelo  

Odluku 

 o dodjeli jednokratnih naknada za troškove studiranja redovnim  

studentima  s područja Općine Brodski Stupnik 

 

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

 

 

 



KLASA:550-01/19-01/28 

URBROJ:2178/03-02-19-2 

Brodski Stupnik, 18. prosinca 2019.  

 

 

Točka 6. Prijedlog Odluke o uvrštenju katastarskih čestica u popis nerazvrstanih cesta na  

          području Općine Brodski Stupnik  

 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako je ova točka usko vezana za sutrašnji  javni uvid u projekt 

biciklističkih staza. Pojašnjava kako za  ove čestice postoje neriješeni imovinsko pravni odnosi koji 

su planirani rješavati  kroz ugovore sa vlasnicima, što se pokazalo nemogućim jer je većina vlasnika 

preminula ili iselila u inozemstvo. Druga mogućnost koju dopušta Zakon je evidentiranje postojećeg 

stanja i ucrtavanje puta na način da on prelazi u  vlasništvo općine zajedno sa dijelovima čestica koje 

zahvaća. Predlaže prihvatiti ovu zakonom dopuštenu opciju. 

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

jednoglasno donijelo 

 

Odluke 

o uvrštenju katastarskih čestica u popis nerazvrstanih cesta na 

području Općine Brodski Stupnik 

 

 

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

 

KLASA:340-01/19-01/06 

URBROJ:2178/03-02-19-2 

Brodski Stupnik, 18. prosinca 2019.  

 

 

Točka 7. Prijedlog Odluke o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite za 2019.g.  

Dragica Lončar: Pojašnjava kako se svake godine izrađuje Analiza stanja sustava civilne zaštite za 

prethodnu godinu.  Ista se obvezno traži na uvid kod inspekcijskog pregleda. Izvješćuje o 

provedenim aktivnostima u toku 2019.godine te iznosi kako je za sustav civilne zaštite izdvojeno 

ukupno 309.088,84  kuna. 

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

jednoglasno  donijelo  

 

Odluka 

 o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite za 2019.g. 

 

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

 

KLASA:511-11/19-01/19 

URBROJ:2178/03-02-19-2 

Brodski Stupnik, 18. prosinca 2019.  

 

 

Točka 8. Pitanja i prijedlozi vijećnika  

Maja Medved:  1. Pohvaljuje organizaciju Adventa te predlaže da se poziv za ovakva događanja   

postavi na stranice Općine kao i slike sa događanja. 

2. Daje primjedbu kako  u Voćarskoj ulici ne postoji niti jedan stup za javnu rasvjetu te predlaže da 

se razmotri mogućnost postavljanja javne rasvjete u toj ulici. 

Goran Jelinić: Konstatira da je prijedlog prihvatljiv. 



 

Marko Čorak: U svoje ime i u ime Predsjednika Općinskog vijeća zahvaljuje sa na suradnji 

vijećnicima,  Načelniku  i Upravnom odjelu na provedbi donesenih odluka te svima čestita i želi još 

uspješniju narednu godinu. 

               Pitanja i prijedloga više nije bilo te je Predsjedavajući zaključio rad sjednice u 20,30 sati. 

 

 

Zapisničar:                                                                                      Zamjenik predsjednika: 

 

Reza Marceković                                                                          Marko Čorak, mag.ing.mech.    

 

 

 

 

                                                                             


