
 

 

 

                       
                                                                    

      REPUBLIKA HRVATSKA  

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

    OPĆINA BRODSKI STUPNIK 

              Općinsko vijeće 

 

KLASA:021-05/20-02/05 

URBROJ:2178/03-02-20-2 

Brodski Stupnik,  20. studenog 2020. godine 

 

Z A P I S N I K  

 

            o radu 24 sjednice Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik održane 20. studenog  

2020. godine s početkom u 18,00 sati u vijećnici Općine Brodski Stupnik, ulica Stjepana Radića 

37, Brodski Stupnik. 

 

Nazočni:                                                                Odsutni:                        

1. ZLATKO PRSKALO, predsjednik              1. GORAN BLATANČIĆ           

2. MARKO ČORAK, zamjenik                        2. ALEN KLJUČEVIĆ    

3. MARTIN HORVATOVIĆ                          3. JASNA BOŠKOVIĆ 

4. JOSIPA GAVRAN EĆIMOVIĆ                 4.MAJA MEDVED   

5. TOMISLAVA PRSKALO                           5. ANTONIJA LONČARIĆ 

6. MILE MAGDIĆ 

7. TOMISLAV LOVINČIĆ 

8. DRAŽEN KLISURIĆ   

 

Ostali nazočni:  

1. Goran Jelinić, općinski načelnik, 

1. Dragica Lončar – pročelnica JUO,  

2. Reza Marceković – službenica u Jedinstvenom upravnom odjelu,  

3. Nikola Čuljak –  Direktor komunalnog poduzeća „Locorum“ d.o.o.  

 

Zapisničar: Reza Marceković,  

 

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

nazočno 8 članova Općinskog vijeća što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje. 

 

Predlaže  izmjenu i dopunu dnevnog reda Točkom 3. Plan rada i financijski plan K.P. 

„Locorum“ d.o.o. za 2021.g. tako da se točke od 4-24 pomiču za jedan broj. Nadalje, predlaže 

dopunu sa točkom 26.Prijedlog Odluke o provedbi ulaganja – rekonstrukcija i dogradnja 

objekta „Stare općine“ za potrebe proširenja dječje vrtića te točkom 27. Zaključak o kontroli 

namjenskog trošenja sredstava i obavijest o obustavi daljnjih sredstava udruzi NK Slavonac iz  

Brodskog Stupnika, a Točka 25. Pitanja i prijedlozi vijećnika postaje točka 28. 

Postavlja upit da li još ima prijedloga za dopunu dnevnog reda te kako nije bilo dnevni 

red sa predloženim izmjenama i dopunama jednoglasno  je usvojen.   

 

 



 

 

 

     D N E V N I   R E D: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik 

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

3. Plan rada i financijski plan Komunalnog poduzeća „Locorum“d.o.o. za 2021.g. 

4. a)  Prijedlog Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2021. godinu  

            b)  Prijedlog Plana razvojnih programa za 2021. godinu  

            c)  Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Brodski Stupnik za 2021.   

                 godinu 

           d)   Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  

                  2021. godinu  

      e)   Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.godinu 

  f)   Prijedlog Programa razvoja gospodarstva i ruralnog turizma Općine  

       Brodski Stupnik za 2021. godinu  

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

       Brodski Stupnik za 2021.godinu  

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

području Općine Brodski Stupnik za 2021. godinu    

i) Prijedlog Programa izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu Općine 

Brodski Stupnik za 2021. godinu  

j) Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti za 2021. godinu 

5. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021.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 2021. godinu  

7. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene 

poljoprivrednog zemljišta za 2021. godinu  

8. Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2021.g.  

9. Prijedlog Odluke o zaduživanju Općine Brodski Stupnik za energetsku obnovu javne 

rasvjete 

10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći, naknadama i drugim 

pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Brodski 

Stupnik  

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

nezavisnih članova  zastupljenih u  Općinskom vijeću Općine Brodski Stupnik u 

2021. godini  

12. Prijedlog Odluke o donošenju Plana upravljanja imovinom za 2021. godinu  

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

projekt „Modernizacija javne rasvjete u Općini Brodski Stupnik“  
 

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

projekt „Izgradnju parkirališta ispred dječjeg vrtića u Brodskom Stupniku  

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

projekt „Rekonstrukcija i modernizacija cestovnog kolnika u Ulici bana Jelačića u 

Brodskom Stupniku“ 

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

projekt „Rekonstrukcija i modernizacija cestovnog kolnika u Vinogradskoj ulici u 

Brodskom Stupniku“  



 

 

 

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

projekt „Rekonstrukcija  Sportskog objekta u Starom Slatiniku  

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

projekt „Rekonstrukcija i modernizacija cestovnog kolnika u ulici Mije Vrljića u 

Starom Slatiniku“  

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

projekt „Rekonstrukcija i modernizacija cestovnog kolnika u ulici Zdravka 

Klašnje u Starom Slatiniku“  

20. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda  za 2021.g.  

21. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba i udruga od interesa za sustav 

civilne zaštite  

22. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zašite za trogodišnje razdoblje 

2021 – 2023. godina  

23. Prijedlog Godišnjeg plana koncesija za 2021.godinu  

24. Prijedlozi za suce porotnike Županijskog suda u Slavonskom Brodu  

25. Prijedlog Odluke o prihvaćanju inicijative  udruživanja Turističkih zajednica 

Općine Brodski Stupnik, Općine Oriovac i Općine Nova Kapela  

26. Prijedlog Odluke o provedbi ulaganja-rekonstrukcija i dogradnja objekta „Stare 

općine“ za potrebe proširenja dječjeg vrtića 

27. Zaključak o kontroli namjenskog trošenja sredstava i obavijest o obustavi daljnjih 

sredstava udruzi NK Slavonac iz Brodskog Stupnika 

28. Pitanja i prijedlozi vijećnika  

 

Točka 1. Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik 

 

Zlatko Prskalo: Daje na usvajanje Zapisnik sa 23. sjednice te kako primjedbi nije bilo, isti je 

jednoglasno  usvojen. 

 

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

                periodu   

 

Goran Jelinić: Daje izvješće o radu općinskog načelnika u razdoblju 27. kolovoz - 20. studeni 

2020. kako slijedi: 

U izvještajnom razdoblju 27. kolovoz - 20. studeni 2020. 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. 

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, a temeljem gore navedenog, općinski načelnik sa svojom 

zamjenikom uspješno je koordinirao i proveo niz aktivnosti na području Općine.  

Završeni su i isplaćeni projekti Energetske obnove zgrada: 

-Društveni dom –Stari Slatinik-ukupne vrijednosti (u cijelosti)  

-Sportski dom-Stari Slatinik- ukupne vrijednosti (preostalo 44.000,00 kn od Fonda za suf.)  

-Sportski dom-Brodski Stupnik- ukupne vrijednosti (preostalo 38.000,00 kn od Fonda za suf.) 

- Prijavljen je projekta „Poljoprivredno-poduzetničkog inkubatora“ u našoj gospodarskoj zoni 

u sklopu ograničenog Javnog poziva MRRFEU za financiranje kroz ITU mehanizam UPSB 

(EU sredstva) ukupne vrijednosti 31.707.796,11 kn (84,97 % sufinanciranje) 



 

 

 

-Konačnom isplatom od strane APPRRR-a završen je projekt „Modernizacija strojeva i 

opreme“ na Mjeru 8.6.1. iz PRR RH 2014-2020, vrijednosti  299.000,00 kn (50% financiranje)  

-Provedba vrtića u našoj Općini se odvija bez problema uz maksimalnu popunjenost (40 djece) 

-Natječaj za zakup iz Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem je na završnoj 

suglasnosti u Ministarstvu poljoprivrede nakon provedbe istog, a Natječaj za prodaju traje do 

16.12.2020.godine  

-Projekt izgradnje „Lovačke kuće“ u Starom Slatiniku je završen te je MRRFEU kroz PORLZ 

isplatilo sufinancirani ukupni iznos od 320.000,00 kn. Predstoji opremanje namještajem i 

ishođenje uporabne dozvole! 

-Potpisom Ugovora sa izvođačem radova započela je provedba aktivnosti projekta „Križni put 

i edukativna staza“ u Starom Slatiniku koji se 100% financira iz PRR RH 2014-2020 u okviru 

TO 8.5.2. 

-Potpisan je Ugovor za izvođenje radova na rekonstrukciji ceste u ulici „Hrvatskog proljeća“ u 

Brodskom Stupniku 

-Na ITU program (ESF) prijavljeni projekt „Samo Aktivno!“ kojim planiramo 

pružati/poboljšati socijalne usluge za ranjive skupine unutar Općine je prošao fazu evaluacije 

te očekujemo pozitivnu Odluku ukupne vrijednosti projekta koja je nešto smanjena 

(2.585.488,68 kn) 

-Završen je projekt „Rekonstrukcije vatrogasnog doma i spremišta u naselju Lovčić“ ukupne 

vrijednosti 439.877,17 kn od čega iznos 177.900,00 kn sufinanciramo preko natječaja LAG-a 

Posavina (EU sredstva), za što smo podnijeli Zahtjev za isplatu 

-U kolovozu je započela provedba projekta „Socijalno uključivanje 65+“ koji se financira u 

100% iznosu iz ESF-a, a kojim će se pružati socijalne usluge za osobe starije životne dobi sa 

područja naše Općine 

-U rujnu su završile aktivnosti žena (21) koje su iz Programa „Zaželi“ kojeg je provodio LAG 

za našu Općinu, pružale pomoć i podršku krajnjim korisnicima (stariji i u potrebi). Ukupna 

vrijednost projekta je bila 8.300.000,00 kn, a obzirom na aktivnosti koje se odnose na našu 

Općinu možemo konstatirati da je realizirani financijski udio koji se odnosi na našu Općinu 

veći od 2.300.000,00 kn. 

-Udruga STUP od 04.09. nastavlja provedbu Programa Zaželi u našoj Općini, koji će tijekom 

12 mjeseci (prijelazno razdoblje) zapošljavanjem 25 žena sa područja naše Općine provoditi 

identične aktivnosti. Ukupna vrijednost projekta je 2.184.000,00 kn, a na taj način će i naša  

Udruga STUP jačati svoje kapacitete i reference za buduće projekte, a jedan od njih je i odobreni 

projekt „ Važnost očuvanja pitke vode“ iz programa Zeleni pojas u sklopu kojeg INA d.d. 

sufinancira ekološke projekte te one za ublažavanje klimatskih promjena 

-Od 16.03. zbog suzbijanja širenja epidemije koronavirusa, aktiviran je rad Stožera civilne 

zaštite Općine Brodski Stupnik koji uspješno koordinira i provodi sve aktivnosti i potrebne 

radnje po naputku nacionalnog Stožera CZ RH. 

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

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

da je 18.06.našu Općinu pogodila prirodna nepogoda gdje su uslijed velikih oborina praćenih 

tučom nastale značajne štete na spomenutim cestama i putevima, polj.usjevima i gospodarskim 

objektima za što je i proglašena elementarna nepogoda za područje cijele Općine. 

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

program općine i pomogla u radu knjižnice te koordinirala rad TZ-a kojem je odobreno 

udruživanje u TZ „Meridiana Slavonica“ zajedno sa TZ-ima općina Nova Kapela i Oriovac 

čime će prestati djelovanje TZ-a Općine Brodski Stupnik. 

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

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

konstruktivnim prijedlozima daju svoj doprinos u razvoju Općine. 



 

 

 

               Općinsko vijeće primilo je Izvješće načelnika na znanje. 

 

Točka 3. Plan rada i financijski plan Komunalnog poduzeća „Locorum“d.o.o. za 2021.g. 

 

Nikola Čuljak: Obrazlaže financijski plan trgovačkog poduzeća „Locorum d.o.o.“ koje U 

2021.g. planira  ostvarenje prihoda u iznosu od 1.270.47,0 kuna, ostvarenje rashoda u iznosu 

od 1.265.224,00 kuna te višak u iznosu od 5.246,00 kuna. Glavninu prihoda čini prihod od 

prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 1.112.470,00 kuna  koji se sastoji od prihoda od usluga 

popravaka na objektima, čišćenja i održavanja, knjigovodstvenih usluga, usluga prijevoza, 

održavanja javnih površina, ukopa pokojnika,održavanja poljskih putova, održavanje kanala, 

usluga kućanstvima te grobne naknade. Ostale prihode čine refundacije za rad radnika u iznosu 

od 151.000,00 kuna i ostali poslovni prihodi u iznosu od 7.000,00 kuna. 

Vezano za prihod  od ukopa pokojnika ističe potrebu povećanja naknade za ukop na 1.000,00 

kuna ako se ukop obavlja u vremenu do 15,00 sati i 1.300,00 kuna ako se obavlja iza 15,00 sati 

obzirom da sadašnja cijena ukopa nije dostatna za pokriće ukupnih troškova  Poduzeća po 

ukopu.  

Zlatko Prskalo: Predlaže smisliti cjelovito rješenje kako poduzeće ne bi bilo u manjku. 

Josipa Gavran Ećimović: Predlaže  da se i  model subvencije općine za ukope pokojnika 

prilagodi novim okolnostima kako bi se olakšalo građanima.  

Marko Čorak: Predlaže provjeriti je li  moguće subvenciju prikazati kroz račun „Locorum“-a 

Zlatko Prskalo: Naglašava da je potrebno paziti da se ne dođe u prekršaj te predlaže omogućiti 

građanima podnošenje zahtjeva za subvenciju Općine odmah pri rješavanju dokumentacije 

vezane za ukop.  

Goran Jelinić: Ističe kako će se za narednu sjednicu provjeriti ova mogućnost. 

Nikola Čuljak: Obrazlaže plan rashoda za 2021.godinu po stavkama. Pojašnjava kako je u planu 

izgradnja nadstrešnice za vozni park. Kao značajniji trošak ističe troškove usluga  koji se u 

većini odnose na troškove usluga građevinskim strojevima. Isto tako značajan trošak 

predstavljaju troškovi za plaće  te napominje kako će se dio tih troškova vratiti kroz projekte. 

          Plan rada obuhvaća uobičajene aktivnosti održavanja objekata, javnih površina ,  kanala 

i putova  te pružanje  usluga. Ističe kako je Poduzeće dosta kvalitetno opremljeno radnim 

strojevima, ali se pokazuje potreba za nabavkom novog kamiona, što će ovisiti o mogućnostima. 

             Nakon provedene rasprave, , Općinsko vijeće je usvojilo Financijski plan i Godišnji 

plan rada poduzeća „Locorum“ d.o.o. te je  na prijedlog Predsjednika jednoglasno donijelo 

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti na prijedlog Godišnjeg plana rada i financijskog plana za 

trgovačko društvo LOCORUM d.o.o. Brodski Stupnik za 2021.g. 

 

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

 

KLASA:400-01/20-01/01 

URBROJ:2178/03-02-20-2 

Brodski Stupnik, 20. studenog 2020. godine 

 

 

Točka 4. a)  Prijedlog Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2021. godinu              

 

Goran Jelinić: Obrazlaže prijedlog Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2021.godinu zajedno 

sa pripadajućim podtočkama te navodi kako je prijedlog Proračuna za 2021. u 80% stavki 

identičan proračunu za 2019.g. Odstupanja se odnose uglavnom na projekte. Analizira račun 



 

 

 

prihoda i rashoda prema kojemu su prihodi planirani u ukupnom iznosu od 32.806.720,52 kuna,  

rashodi u iznosu od 34.492.290,52 kuna, dok razlika u obliku proračunskog manjka  iznosi 

1.685.570,00 kuna, a pokrit će se  iz raspoloživih sredstava iz prethodnih godina u iznosu od 

460.570,00  i sredstava od zaduživanja u iznosu od 1.225.000,00. Prihoda  analizira na trećoj 

razine prema kojoj su  prihodi  poslovanja planirani u iznosu od 32.213.220,52 kuna, a čine ih  

prihodi od poreza u iznosu od 2.070.000,00, pomoći u iznosu od 28.781.910,52 kuna, prihodi 

od imovine u iznosu od 500.910,00 kuna, prihodi od pristojbi u iznosu od 828.100,00 kuna, 

prihodi od prodaje  u iznosu od 27.300,00 kuna te kazne u iznosu od 5.000,00 kuna. Nadalje, 

prihode od nefinancijske imovine koji su planirani u iznosu od 593.500,00 kuna čine prihodi 

od prodaje neproizvedene  imovine u iznosu od 585.000,00 kuna te prihoda  od  prodaje 

proizvedene  dugotrajne imovine u iznosu od 8.500,00 kuna.  

       Rashode analizira kroz programe u posebnom dijelu. Tako je program Mjere i aktivnosti  

za osiguranje rada  iz djelokruga predstavničkog tijela   planiran u ukupnom iznosu od 

157.500,00 kuna  u okviru kojeg su planirana sredstva za provođenje izbora, financiranje 

političkih stranaka te savjeta i povjerenstava. Aktivnost obilježavanja blagdana, državnih 

praznika i manifestacija planirana je u iznosu od 52.000,00 kuna. Program Mjere i aktivnosti 

za osiguranje rada iz djelokruga izvršnih tijela planiran je u iznosu od 268.000,00 kuna , 

program Mjere i aktivnosti za osiguranje radi iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela 

planiran je  u iznosu od 908.600,00 kuna a sastoji se od izdataka za plaće u iznosu od 646.600,00 

kuna te troškova informatizacije uprave, održavanja, oglašavanja, zastupanja, konzultantskih 

usluga i održavanja internetskih stranica. Program  izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu 

općine planiran je u iznosu od 1.000.300,00 kuna, a sastoji se od troškova održavanja objekata 

u vlasništvu općine- društvenih domova i ostalih objekata u vlasništvu općine, od kojih veći dio 

predstavlja obnova Mlade škole za koju se planira izdvojiti 400.000,00 kuna. 

Martin Horvatović:  Primjećuje kako u planu nema stavke održavanja društvenog doma u 

Krajačićima.  

Goran Jelinić: Pojašnjava kako je održavanje društvenog doma u Krajačićima planirano kroz 

poziciju 323- održavanje objekata u vlasništvu općine - rashodi za usluge. U daljnjem izlaganju 

iznosi plan troškova Programa vatrogastva i civilne zaštite u ukupnom iznosu od 413.000,00 

kuna. Prijedlog Program razvoja gospodarstva i poljoprivrede   iznosi 12.152.000,00, a sastoji 

se od promidžbe na sajmovima,subvencija,prostornog planiranja (zbog denivelacije i izgradnje 

pružnog prijelaza), dok veće stavke predstavlja aktivnost sustava navodnjavanja u iznosu od 

250.000,00 kuna, izgradnja komunalne infrastrukture u poslovnoj zoni u iznosu od 650.000,00 

kuna te izgradnja inkubatora u iznosu 11.005.000,00 kuna. Program Ruralnog turizma predlaže 

se iznosu od 3.305.000,00 kuna , a čine ga aktivnosti za rad Turističke zajednice koja će udružiti 

sa  turističkim zajednicama općine Oriovac, Nova Kapela i Brodski Stupnik , izgradnja 

tematskih parkova te izgradnja turističke infrastrukture. Program  održavanja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture  u iznosu od 1.283.500,00   sastoji se od aktivnosti odvodnje, 

održavanja javnih površina, komunalnog redarstva, održavanja kanalske mreže te održavanja 

poljskih putova i nerazvrstanih cesta. Kroz Program izgradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u iznosu d 7.464.740,00 kuna planira se održavanje kanalske mreže, 

modernizacija javne rasvjete te cestogradnja ( rekonstrukcija cesta u ulici Bana Jelačića i 

Vinogradskoj u Brodskom Stupniku te Mije Vrljića i Zdravka Klašnje u Starom Slatiniku.) 

Tomislav Lovinčić: Postavlja upit postoji  li mogućnost da se planira  izgradnja mosta u ulici 

Ilije Martinovića. 

Goran Jelinić: Pojašnjava da se možda može sa Hrvatskim vodama izvidjeti ta mogućnost. 

Nadalje, u planu je dogradnja i rekonstrukcija objekata na grobljima ( ograda, sanitarni čvor) , 

izgradnja pješačkih staza, izgradnja biciklističkih staza, nadstrešnica te parkirališta ispred 

groblja u Brodskom Stupniku, postavljanje semafora, izgradnja mrtvačnice u Krajačićima, te 

ulaganje u šumsku infrastrukturu kroz natječaje. 



 

 

 

Martin Horvatović: Postavlja upit u kojoj je fazi izgradnja ceste Sv. Martin-Lovčić – Krajačići. 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako je u tijeku rješavanja imovinsko pravnih odnosa.  

        Nadalje, obrazlaže da se u sklopu Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture kroz aktivnost Cestogradnja, planira izgradnja parkirališta Narodna knjižnica- 

Dječji vrtić u  Brodskom Stupniku. Program Zdravstvo i zaštita zdravlja ljudi i okoliša u iznosu 

od 1.130.760. kuna sastoji, a značajniji iznosi planiraju se za  aktivnost izgradnje reciklažnog 

dvorišta u iznosu od 500.000,00 kuna te nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u 

iznosu od 330.000,00, zatim troškova deratizacije, održavanja zapuštenih zemljišta, održavanja 

ambulante, zaštite životinja te informativnih aktivnosti za gospodarenje otpadom. Program 

javnih potreba u kulturi planiran je u iznosu 824.260,00 kuna, a čine ga aktivnosti Narodne 

knjižnice i čitaonice, donacije udrugama u kulturi, te održavanje i obnova povijesnih građevina 

(proširenje vrtića). Program javnih potreba u športu predložen je u iznosu   od 375.000,00, a 

sastoji se od aktivnosti održavanja sportskih objekata, tekućih donacija udrugama, izgradnje 

malonogometnog terena u naselju Krajačići te dogradnja i rekonstrukcija sportskog objekta u 

Starom Slatiniku. Program suradnje s udrugama civilnog društva i vjerskim zajednicama iznosi 

164.000,00 kuna. Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju planira se u iznosu od 

998.320,00 kuna, od kojeg veće stavke predstavljaju aktivnost provedbe vrtića u iznosu od 

531.700,00 kuna, projektna dokumentacija za školske objekte u iznosu od 220.000,00 kuna te 

sufinanciranje školskih projekata u iznosu od 117.000,00 kuna (projektna dokumentacija za 

proširenje škole). Ostale aktivnosti čine troškovi predškolskog odgoja, prijevoz srednjoškolca, 

program  prevencija u školama te  sufinanciranje boravka u vrtiću. Program javnih potreba u 

socijalnoj skrbi  iznosi 173.000,00 kuna, a raspoređuje  se na aktivnosti novčane pomoći 

građanima i kućanstvima, sufinanciranje školske kuhinje, stambeno zbrinjavanja, pomoć osoba 

s invaliditetom putem udruga, obveze Hrvatskom Crvenom križu, te aktivnosti za osobe starije 

životne dobi. Pojašnjava kako  Program javnih radova planiran  u iznosu od 30.800,00 kuna  

predstavlja iznos za plaće javnih radova koji su još u tijeku te moli Općinsko vijeće da za javne 

radove čija će provedba započeti u 2021.godini, a koji nisu obuhvaćeni u prijedlogu proračuna,  

planira prihode i rashode u iznosu od 100.000,00 kuna.  Program priprema i provedba projekata 

od interesa za općinu ( kroz EU fondove i ostale fondove) u iznosu  od 3.776.410,52 kuna  

sastoji se od aktivnosti izrade stručnih podloga u iznosu od 105.000,00 kuna, aktivnosti projekta 

„Samo aktivno“ u iznosu od 2.008.640,42 kuna, aktivnosti projekta „Sreća treće dobi“ u iznosu 

od 1.000.000,00 kuna, aktivnosti za sufinanciranje projekata iz civilnog sektora,u iznosu od 

20.000,00 kuna te aktivnosti projekta „Širenje mreže socijalnih usluga“ u iznosu  od 642.770,10 

kuna. Program Demografski razvoj općine iznosi 235.000,00 kuna  a čine ga aktivnosti: 

Stambeno zbrinjavanje građana (mjere za mlade obitelji) u iznosu do 120.000,00 kuna, Aktivna 

demografska politika ( naknada za novorođenče) u iznosu od 100.000,00 kuna te Nabavka 

poklon paketića djeci prigodom blagdana u iznosu od 15.000,00 kuna. 

Zlatko Prskalo: Predlaže donijeti izmjenu Odluke  o mjerama za poticanje stambenog 

zbrinjavanja mladih obitelji na način da se postavi uvjet prema kojemu  ugovor o  kupoprodaju 

nekretnine  između članova obitelji, posebice istog kućanstva, ne bi bila prihvatljiva 

dokumentacija. 

Marko Čorak: Predlaže da se omogući korištenje mjera i mladim parovima iako nisu u braku. 

Goran Jelinić: Predlaže pripremiti točku za narednu sjednicu.  

           Nakon provedene rasprave Općinsko vijeće prihvatilo je predloženu dopunu Prijedloga 

Proračuna sa stavkom za javne radove u iznosu od 100.000,00 kuna te je na prijedlog 

Predsjednika jednoglasno donijelo 

            

P R O R A Č U N    

Općine Brodski Stupnik za 2021. godinu 

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



 

 

 

KLASA:400-06/20-01/09 

URBROJ: 2178/03-02-20-4  

Brodski Stupnik, 20. studenog 2020.g.  

 

b)  Prijedlog Plana razvojnih programa za 2021. godinu  

Goran Jelinić: Napominje da se koz detaljno obrazloženje  prijedloga Proračuna Općine Brodski 

Stupnik za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu ujedno  dotakao i Plana razvojih 

programa koji su sadržani u samom Proračunu te kao zaseban dokumet dan na usvajanje. 

 Kako rasprave nije bilo Općinsko vijeće, na prijedlgo Predjednika , jednoglasno je 

donijelo   

P L A N  

 razvojnih programa za 2021. godinu 

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

           

KLASA:400-06/20-01/09 

URBROJ: 2178/03-02-20-5  

Brodski Stupnik, 20. studenog 2020.g.  

 

c)  Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Brodski Stupnik za 2021. godinu 

Goran Jelinić: U nastavku svog izlaganja detaljno pojašnjava prijedlog Odluke o izvršenju 

Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2021. kao dokument kojim se omogućava provedba  

usvojenog proračuna, također su propisane ovlasti Načelnika  u izvršenju proračuna, 

upravljanje financijskom i nefinancijskom dugotrajnom imovinom, zaduživanje Općine i dr.  

 Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U   

o izvršenju proračuna Općine Brodski Stupnik za 2021. godinu 

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

           

KLASA:400-06/20-01/09 

URBROJ: 2178/03-02-20-6  

Brodski Stupnik, 20. studenog 2020.g.  

 

           d)   Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  

                  2021. godinu  

Goran Jelinić: Napominje da je koz detaljno obrazloženje  prijedloga Proračuna Općine Brodski 

Stupnik za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu ujedno obrazložio  i Programa 

građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za   2021. godinu  koji je sadržan u samom 

Proračunu te je kao zaseban dokumet dan na usvajanje. 

 Kako rasprave nije bilo, na prijedlog Predjenika, Općinsko vijeće jednoglasno je 

donijelo   

P ROGRAM  

građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Brodski Stupnik za   2021. godinu 

 

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

           

KLASA:402-01/20-01/68 

URBROJ:  2178/03-02-20-2 

Brodski Stupnik, 20. studenog 2020.g.  



 

 

 

      e)   Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.godinu 

Goran Jelinić: Napominje kako je i ovaj Program  obrazložen kroz   prijedlog Proračuna Općine 

Brodski Stupnik za 2021. godinu  te  ga kao zaseban dokumet daje na usvajanje. 

 Kako rasprave nije bilo Predsjednik Općinskog vijeća dao je isti na glasovanje nakon 

kojega je Općinsko vijeće jednoglasno  donijelo   

 

P ROGRAM  

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U  

OPĆINI BRODSKI STUPNIK U 2021.G. 

 

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

           

KLASA:402-01/20-01/69 

URBROJ:  2178/03-02-20-2 

Brodski Stupnik, 20. studenog 2020.g.  

 

 

  f)   Prijedlog Programa razvoja gospodarstva i ruralnog turizma Općine        

       Brodski Stupnik za 2021. godinu  

Goran Jelinić: Također ističe kako je i ovaj prijedlog  obrazložen kroz  Proračun Općine Brodski 

Stupnik za 2021. godinu u  kojemu je i  sadržan te ga predlaže usvojiti  kao zaseban  dokumet. 

 Kako rasprave nije bilo Općinsko vijeće je na prijedlog Predsjedavajućega jednoglasno 

je donijelo   

 

P ROGRAM  

razvoja gospodarstva i ruralnog turizma Općine Brodski Stupnik za 2021.g. 

 

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

           

KLASA:402-01/20-01/74 

URBROJ:  2178/03-02-20-2 

Brodski Stupnik, 20. studenog 2020.g.  

 

 

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

       Brodski Stupnik za 2021.godinu  

Goran Jelinić: Pojašnjava kako je i ovaj Program poput prethodnih analiziran kroz prijedlog 

Proračuna i predlaže da  ga se usvoji.  

 Kako rasprave nije bilo Predsjednik Općinskog vijeća dao je prijedlog na usvajanje te 

je Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo   

 

P ROGRAM  

vatrogastva,civilne zaštite i protugradne obrane Općine Brodski Stupnik za 2021.g. 

 

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

           

KLASA:402-01/20-01/73 

URBROJ:  2178/03-02-20-2 

Brodski Stupnik, 20. studenog 2020.g.  

 



 

 

 

 

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

     području Općine Brodski Stupnik za 2021. godinu   

Goran Jelinić: Ističe kako je Program socijalne skrbi, zdravstvene zaštite  i zaštite okoliša na 

području Općine Brodski Stupnik za 2021. Godinu obrazložen kroz    prijedlog Proračuna 

Općine Brodski Stupnik za 2021. godinu i sadržan je  u samom Proračunu te ga predlaže 

usvojiti.. 

Kako rasprave nije bilo Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo   

 

P ROGRAM  

socijalne skrbi, zdravstvene zaštite  i zaštite okoliša na području 

Općine Brodski Stupnik za 2021. godinu 

 

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

           

KLASA:402-01/20-01/72 

URBROJ: 2178/03-02-20-2  

Brodski Stupnik, 20. studenog 2020.g.  

 

i)Prijedlog Programa izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu Općine 

Brodski Stupnik za 2021. godinu  

Goran Jelinić: Napominje da  koz detaljno obrazloženje  prijedloga Proračuna Općine Brodski 

Stupnik za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu ujedno  dotakao i Programa 

izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu Općine Brodski Stupnik za 2021. godinu  koji je 

sadržani u samom Proračunu te kao zasebna dokumet dan na usvajanje. 

 Kako rasprave nije bilo Općinsko vijeće je, na prijedlog Predsjedavajućega   

jednoglasno  donijelo   

P ROGRAM  

izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu 

Općine Brodski Stupnik za 2021. godinu 

 

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

           

KLASA:402-01/20-01/71 

URBROJ:2178/03-02-20-2   

Brodski Stupnik, 20. studenog 2020.g.  

 

j) Prijedlog Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti za 2021.      

godinu 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako je i ovaj Program poput prethodnih analiziran kroz prijedlog 

Proračuna i predlaže da  ga se usvoji.  

 Kako rasprave nije bilo Predsjednik Općinskog vijeća dao je prijedlog na usvajanje te 

je Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo   

 

P ROGRAM  

javnih potreba u području društvenih djelatnosti na području Općine Brodski 

Stupnik  za 2021. godinu 

 

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

           



 

 

 

KLASA:402-01/20-01/70 

URBROJ:  2178/03-02-20-2 

Brodski Stupnik, 20. studenog 2020.g.  

 

Točka 5. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021.g.  

 

Dragica Lončar: Programom utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini utvrđuje se 

namjena korištenja i kontrole utroška sredstava šumskog doprinosa, kojeg plaćaju fizičke i 

pravne osobe, osim malih šumoposjednika koje obavljaju prodaju proizvoda, iskorištavanjem 

šuma (drvni sortimenti) u visini 10% u odnosu na prodajnu cijenu proizvoda na panju. 

Sredstva šumskoga doprinosa uplaćuju se na poseban račun jedinice lokalne 

samouprave područja na kojem je obavljena sječa šume i koriste se isključivo za financiranje 

izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture. 

U Proračunu Općine Brodski Stupnik u 2021. godinu predviđena su sredstva šumskog 

doprinosa u iznosu od 400.000,00 kuna, a koristit će se za realizaciju: Program - Izgradnja 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture.  

Sredstva iz članka 3. ovog Programa koristit će se sukladno Programu građenja 

komunalne infrastrukture na području Općine Brodski Stupnik za 2021. godinu. 

Kako rasprave nije bilo Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

P R O G R A M 

utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu  

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

           

 

KLASA: 402-01/20-01/64 

Urbroj:2178/03-02-20-2 

Brodski Stupnik, 20. studeni 2020. godine    

 

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 2021. godinu  

 

Dragica Lončar: Sukladno Zakona o poljoprivrednom zemljištu (N.N. 20/18, 115/18 i 98/19)  

Općinski načelnik dostavlja Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih  od zakupa, 

zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva  

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području Općine 

Brodski Stupnik za 2021. godinu. Tekst prijedloga Programa upućuje Općinskom vijeću na 

raspravu i usvajanje. Prihodi po osnovi raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Brodski Stupnik za 2021. godinu planiraju se ostvariti 

u iznosu od  625.900,00 kuna i to:prihodi od zakupa i privremenog korištenja te zakupa za 

ribnjake u iznosu od 100.000,00 kuna, prihodi od prodaje i prodaje izravnom pogodbom u 

iznosu od 285.000,00 kuna i prihodi od naknade za koncesiju poljoprivrednog zemljišta u 

iznosu od 240.900,00 kuna.  

Sredstva iz članka 2. ovog Programa, bit će utrošena na području Općine Brodski Stupnik za 

programe katastarsko-geodetske izmjere zemljišta, za podmirenje troškova postupka koji se 

vode u svrhu sređivanja imovinskopravnih odnosa i zemljišnih knjiga, za subvencioniranje 



 

 

 

dijela troškova za sređivanje zemljišnoknjižnog stanja  poljoprivrednog zemljišta  u privatnom 

vlasništvu, za podmirenje dijela stvarnih troškova u svezi s provedbom Zakona, program 

uređenja ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem  ruralne infrastrukture vezane za 

poljoprivredu i akvakulturu, program uređenja zemljišta u postupku komasacije i 

hidromelioracije, za troškove održavanja sustava  za navodnjavanje, za program očuvanja 

ugroženih područja i očuvanja biološke raznolikosti i za program sufinanciranja aktivnosti  

izrade programa, projekata i ostalih dokumenata neophodnih za provedbu mjera potpore iz 

Programa ruralnog razvoja, a čija se izrada ne sufinancira kroz mjere potpore iz tog Programa 

i druge poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede i akvakulture.         

      Nakon provedene rasprave Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

P R O G R A M  

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

privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom te koncesijom 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području  

Općine Brodski Stupnik za 2021. godinu  

 

Akt u propisanoj formi u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA: 402-01/20-01/65 

URBROJ:2178/03-02-20-2 

Brodski Stupnik, 20. studeni 2020.g. 

 

 

Točka 7. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene  

                poljoprivrednog zemljišta za 2021. godinu  

 

Dragica Lončar: Odredbama članka 25. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («N.N.» 

broj 20/18, 115/18 i 98/19) propisana je obveza jedinicama lokalne samouprave donošenje 

Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjene namjene poljoprivrednog 

zemljišta. Namjena sredstava ostvarenih od naknade za promjene namjene poljoprivrednog 

zemljišta propisan je također člankom 25. stavaka 7. istog Zakona, te je određena isključivo za 

okrupnjavanje, navodnjavanje, privođenje funkciji i povećanje vrijednosti poljoprivrednog 

zemljišta. Jednokratnu naknadu za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta zbog 

umanjenja vrijednosti i površine poljoprivrednog zemljišta kao dobra od interesa za Republiku 

Hrvatsku plaća investitor gradnje prema površini građevinske čestice utvrđene na temelju 

izvršnog akta kojim se odobrava građenje, odnosno prema površini zemljišta ispod zgrade 

ozakonjene rješenjem o izvedenom stanju. Sredstva ostvarena od promjene namjene 

poljoprivrednog zemljišta prihod su državnog proračuna 70% i jedinica lokalne samouprave 

30% na čijem se području poljoprivredno zemljište nalazi.  

Sredstva naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta planirana su u 2021. godini 

u iznosu 100,00 kuna, a planiraju se utrošiti za okrupnjavanje, navodnjavanje, privođenje 

funkciji i povećanje vrijednosti poljoprivrednog zemljišta.    

 

Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  

P R O G R A M  

 korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene 

 poljoprivrednog zemljišta za 2021. godinu 

 

 



 

 

 

Akt u propisanoj formi u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

  

KLASA: 402-01/20-01/66 

URBROJ:2178/03-02-20-2 

Brodski Stupnik, 20. studeni 2020. godine    

 

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

                nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2021.g.  

 

Goran Jelinić: Sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama  (NN 86/12, 

143/13, 65/17 i 14/19), Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2021.g. donosi se zajedno s Proračunom općine 

Brodski Stupnik za 2021. godinu. Ovim prijedlogom Programa određeno je što će se financirati 

sredstvima ostvarena od zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada u planiranom iznosu  

20.000,00 kuna. Programom je predviđeno da će se sredstva utrošiti za izradu 6. Izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brodski Stupnik. 

 Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo 

P R O G R A M   

utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2021.g. 

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

           

KLASA:402-01/20-01/67 

URBROJ: 2178/03-02-20-2  

Brodski Stupnik, 20. studeni 2020.g.  

 

Točka 9. Prijedlog Odluke o zaduživanju Općine Brodski Stupnik za energetsku obnovu  

               javne rasvjete 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako  temeljem odredbi članka 87. Zakona o proračunu  te članka 10. 

točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava  i suglasnosti jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave i članka 33. Statuta općine Brodski  Stupnik, Odluku o 

zaduživanju donosi predstavničko tijelo, nakon čega se Vladi RH podnosi zahtjev za 

dobivanjem suglasnosti za navedeno zaduženje. 

Navodi kako se, na temelju  86. članka Zakona o proračunu, općina kao JLS  može  zadužiti 

uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira a članak 87.  istog Zakona 

propisuje da se može dugoročno zadužiti samo za investicije koje se financiraju iz njezina 

proračuna, a koje potvrdi predstavničko tijelo uz suglasnost Vlade/Ministarstva financija. 

Nadalje, stavak 5. članka 88. Zakona o proračunu propisuje da zaduživanje za projekte koji se 

sufinanciranju iz fondova Europske unije te za projekte energetske učinkovitosti u kojima 

sudjeluju JL(R)S ne ulaze u ukupnu godišnju obvezu  zaduživanja. Razlog za  donošenja 

Odluke je ostvarivanje „ESIF Kredit a za javnu rasvjetu“ koji je namijenjen  isključivo 

jedinicama lokalne samouprave s ciljem podupiranja postizanja energetskih ušteda sustava 

javne rasvjete  provedbom mjera energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje  

električne energije sukladno propisanim kriterijima. 

Realizacijom projekta energetske obnove javne rasvjete uz relativno mala ulaganja 

postiže se značajno  povećanje sigurnosti u prometu, smanjuje se svjetlosno onečišćenje, 

smanjuje se potrošnja električne energije i poboljšava vizualna slika općine uz povrat uloženih 

sredstava kroz uštedu u potrošnji električne energije.   

Energetska obnova javne rasvjete izvodi se u svrhu poboljšanja kvalitete, tj. 

usklađivanja javne rasvjete s normiranim svjetlo-tehničkim parametrima definiranim  normom 



 

 

 

HRN EN 13201. Osim usklađivanja s navedenom normom, svrha projekta je smanjenje 

svjetlosnog onečišćenja  i poboljšanje energetske učinkovitosti javne rasvjete. Energetska 

obnova javne rasvjete obuhvaća zamjenu postojećih neefikasnih  svjetiljki u ulicama u užem i 

širem dijelu općine koje uzrokuje svjetlosno onečišćenje,  zamjenu predimenzioniranih 

svjetiljki koje ujedno ne ispunjavaju minimalne vrijednosti  jednolikosti rasvijetljenosti i 

luminacije  i uzrokuje preveliko blještavilo, nemaju odgovarajuću zaštitu od prodora krutih 

čestica i dodavanja novih stupova s novim svjetiljkama.    

 Hrvatska banka za obnovu i razvitak provodi financijski instrument za „ESIF Kredit za 

javnu rasvjetu“ putem vrlo niske fiksne kamate  koja se određuje prema indeksu razvijenosti 

JLS na čijem se području projekt provodi. Tako ona iznosi 0,1% godišnje. Općina će pokrenuti 

postupak izravnog ugovaranja kredita sa HBOR-om, prema uvjetima i kriterijima iz ove 

kreditne linije.  

 Slijedom navedenog  daje Općinskom vijeću na razmatranje i donošenje prijedlog 

Odluke o zaduženju Općine Brodski Stupnik, a u svrhu ishođenja suglasnosti o zaduživanju od 

Vlade RH.  

              Općinsko vijeće  prihvatilo je prijedlog općinskog načelnika   te je na prijedlog 

Predsjedavajućega  jednoglasno donijelo 

 

ODLUKU 

o zaduživanju Općine Brodski Stupnik za energetsku obnovu javne rasvjete 

           

       Akt u propisanoj formi u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA: 403-01/20-01/02 

URBROJ.2178/03-02-20-2 

Brodski Stupnik, 20. studenog 2020.g. 

 

 

Točka 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći, naknadama i 

drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Brodski  

Stupnik                   

Goran Jelinić: Sukladno Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi 

(NN broj 28/10, predlaže se izmjena važeće Odluke o plaćam, naknadama i drugim pravima 

općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Brodski Stupnik („Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 15/15 i 14/17) u dijelu koji se odnosi na koeficijent 

za obračun plaće s prijedlogom visine 3,00. 

 Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo       

 

 

O d l u k u 

o izmjenama i dopunama Odluke o plaći, naknadama i drugim pravima općinskog 

načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Brodski Stupnik 

 

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

           

KLASA:120-01/20-01/05 

URBROJ: 2178/03-02-20-2  

Brodski Stupnik, 20. studeni 2020.g.  

 

 



 

 

 

 

Točka 11. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih  

                 stranaka i  nezavisnih članova  zastupljenih u  Općinskom vijeću Općine  

                 Brodski Stupnik u 2021. godini  

 

Goran Jelinić: Sukladno Članku 10. stavak 3. Zakonu o financiranju političkih aktivnosti 

izborne promidžbe i referenduma (NN 29/19 i 98/19) nužno je donijeti Odluku kojom se 

utvrđuje iznos sredstava za redovno godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih 

članova  koji su izabrani s nezavisne liste  zastupljenih u Općinskom vijeću. Sredstva se 

utvrđuju u jednakom iznosu za svakog člana razmjerno  broju članova u trenutku konstituiranja 

Općinskog vijeća. Za svakog člana utvrđuje se iznos od 2.000,00 kuna, a isplaćivat će se 

tromjesečno u jednakim iznosima.  

 Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

O d l u k u 

o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova  

zastupljenih u  Općinskom vijeću Općine Brodski Stupnik u 2021. godini 
 

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

           

KLASA:402-01/20-01/62 

URBROJ: 2178/03-02-20-2  

Brodski Stupnik, 20. studeni 2020.g.  

 

Točka 12. Prijedlog Odluke o donošenju Plana upravljanja imovinom za 2021. godinu  

 

Dragica Lončar: Ukazuje na obvezu donošenja Plana upravljanja imovinom sukladno Zakonu 

o upravljanju državnom imovinom koji se donosi za svaku godinu i koji određuje kratkoročne 

ciljeve i smjernice upravljanja imovinom, mjere u svrhu provođenja Strategije upravljanja i 

raspolaganja imovinom te analizu stanja i godišnje  planove upravljanja pojedinim oblicima 

imovine. 

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

jednoglasno donijelo 

ODLUKU 

o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu 

Općine Brodski Stupnik za 2021.g. 

 
 

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

           

KLASA:940-01/20-01/24 

URBROJ: 2178/03-02-20-2  

Brodski Stupnik, 20. studenog 2020.g.  

 

 

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

                  projekt „Modernizacija javne rasvjete u Općini Brodski Stupnik“  

 

Goran Jelinić: Iznosi prijedlog da se zbog dotrajalosti javne rasvjete pokrenu aktivnosti  za 

njezinu modernizaciju, a preduvjet je donošenje  Odluke o modernizaciji javne rasvjete. 



 

 

 

          Općinsko vijeće prihvatilo je prijedlog načelnika te je na prijedlog Predsjednika 

jednoglasno donijelo 

ODLUKU 

O provedbi ulaganja na području općine Brodski Stupnik zaprojekt 

„Modernizacija javne rasvjete napodručju Općine Brodski Stupnik 

 

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

           

KLASA:360-01/20-01/18 

URBROJ: 2178/03-02-20-3  

Brodski Stupnik, 20. studenog 2020.g.  

 

 
 

Točka14. Prijedlog Odluke o provedbi ulaganja na području Općine Brodski Stupnik za  

                 projekt „Izgradnju parkirališta ispred dječjeg vrtića u Brodskom Stupniku  

 

Goran Jelinić:Pojašnjava kako se u obnovljnim objektima Stare škole i Stare općine odvijaju 

aktivnosti LAG-a Posavina, Narodne knjižnice  ičitaonice, a posebice  aktivnosti dječjeg vrtića 

te se pokazuje nužnim rješavanje pitanja primjerenog prakirališta za potrebe rada ovih ustanova. 

Stoga predlaže donijeri Odluku o provedbi projekta ulaganja-izgradnje parkirališta  na kč.br. 

2246/1 KO Brodski Stupnik. 

           Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog Načelnika i na prijedlog 

Predsjednika, donijelo  

ODLUKU 

O provedbi ulaganja na području Općine Brodski Stupnik za projekt 

„Izgradnja parkirališta na kč.br. 2246/1 KO Brodski Stupnik ispred dječjeg vrtića u 

Brodskom Stupniku 

 

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

           

KLASA:360-01/20-01/17 

URBROJ: 2178/03-02-20-9  

Brodski Stupnik, 20. studenog 2020.g.  

 

 

Točka 15. Prijedlog Odluke o provedbi ulaganja na području Općine Brodski Stupnik za  

                 projekt „Rekonstrukcija i modernizacija cestovnog kolnika u Ulici bana  

                 Jelačića u Brodskom Stupniku“ 

 

Goran Jelinić: Ukazuje na potrebu da se zbog dotrajalosti ceste u ulici Bana Jelačića u 

Brodskom Stupniku ide u rekonstrukciju ceste te predlaže donijeti Odluku o provedbi ulaganja 

u ovaj projekt. 

              Na prijedlog Predsjednika, Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog i 

donijelo  

ODLUKU 

o provedbi ulaganja na području Općine Brodski Stupnik za projekt 

„Rekonstrukcija i modernizacija cestovnog kolnika u Ulici bana Jelačića u 

Brodskom Stupniku“ 

 



 

 

 

 

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

           

KLASA:360-01/15-01/01 

URBROJ: 2178/03-02-20-36  

Brodski Stupnik, 20. studenog 2020.g.  

 

 

Točka 16. Prijedlog Odluke o provedbi ulaganja na području Općine Brodski Stupnik za  

                 projekt „Rekonstrukcija i modernizacija cestovnog kolnika u Vinogradskoj     

                 ulici u Brodskom Stupniku“  

 

Goran Jelinić:Iznosi prijedlog da se nakon provedenog geodetskog elaborata pristupi izradi 

projektne dokumentacije za izgradnju ceste  u Vinogradskoj ulici u dužini cca 1 km te predlaže 

donijeti Odluku o provedbi ulaganja. 

        Općinsko vijeće prihvatilo je prijedlog načelnika te je na prijedlog Predsjednika 

jednoglasno donijelo 

ODLUKU 

o provedbi ulaganja na području Općine Brodski Stupnik za projekt 

„Izgradnja cestovnog kolnika u Vinogradskoj ulici u Brodskom Stupniku“ 
 

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

           

KLASA:360-01/18-01/03 

URBROJ: 2178/03-02-20-12  

Brodski Stupnik, 20. studenog 2020.g.  

 

 

Točka 17. Prijedlog Odluke o provedbi ulaganja na području Općine Brodski Stupnik za  

                 projekt „Rekonstrukcija  Sportskog objekta u Starom Slatiniku  

 

Goran Jelinić: Pojašnjava  da se zbog povećanih aktivnosti ukazuje potreba za proširenjem 

sportskog objekta u Starom Slatiniku  te predlaže donijeti Odluku o provedbi ulaganja za projekt 

Rekonstrukcija sportskog objekta u Starom Slatiniku. 

Općinsko vijeće prihvatilo je prijedlog načelnika te je na prijedlog Predsjednika jednoglasno 

donijelo 

ODLUKU 

o provedbi ulaganja na području Općine Brodski Stupnik za projekt 

„Rekonstrukcija  Sportskog objekta u Starom Slatiniku 

 
 

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

           

KLASA:360-01/20-01/14 

URBROJ: 2178/03-02-20-8  

Brodski Stupnik, 20. studenog 2020.g.  

 

 

 

 



 

 

 

Točka 18. Prijedlog Odluke o provedbi ulaganja na području Općine Brodski Stupnik  

                  za projekt „Rekonstrukcija i modernizacija cestovnog kolnika u ulici Mije  

                  Vrljića u Starom Slatiniku“  

Goran Jelinić: Ukazuje na potrebu uređenja, to jest rekonstrukcije ceste u ulici Mije Vrljić   

te predlaže donošenje Odluke o provedbi ulaganja za projekt Rekonstrukcija i modernizacija 

cestovnog kolnika u ulici Mije Vrljića u Starom Slatiniku. 

        Općinsko vijeće prihvatilo je prijedlog načelnika te je na prijedlog Predsjednika 

jednoglasno donijelo 

ODLUKU 

o provedbi ulaganja na području Općine Brodski Stupnik za projekt 

„Rekonstrukcija i modernizacija cestovnog kolnika u ulici Mije Vrljića 

u Starom Slatiniku“ 

 

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

           

KLASA:360-01/15-01/10 

URBROJ: 2178/03-02-20-16  

Brodski Stupnik, 20. studenog 2020.g.  

 
 

Točka 19. Prijedlog Odluke o provedbi ulaganja na području Općine Brodski Stupnik za  

                  projekt „Rekonstrukcija i modernizacija cestovnog kolnika u ulici Zdravka  

                  Klašnje u Starom Slatiniku“  

Goran Jelinić: Predlaže uređenje cestovnog kolnika u ulci Zdravka Klašnje čime bi  ujedno bio 

riješen i prilaz  objektu lovačke kuće u Starom Slatiniku. Predlaže donijeti Odluku o provedbi 

ulaganja na ovom projektu. 

Općinsko vijeće prihvatilo je prijedlog načelnika te je na prijedlog Predsjednika jednoglasno 

donijelo 

ODLUKU 

o provedbi ulaganja na području Općine Brodski Stupnik za projekt 

„Rekonstrukcija i modernizacija cestovnog kolnika u ulici Zdravka Klašnje  

u Starom Slatiniku“ 

 
 

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

           

KLASA:360-01/15-01/23 

URBROJ: 2178/03-02-20-5  

Brodski Stupnik, 20. studenog 2020.g.  
 

 

Točka 20. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda  za 2021.g.  

 

Dragica Lončar: Pojašnjava kako Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih 

nepogoda obvezuje  predstavničko tijelo  na donošenje Plana djelovanja u području prirodnih 

nepogoda za svaku godinu. Nadalje, informira Vijeće kako je  tvrtka „In Konzalting“ d.o.o. ,  

kao stručni suradnik,  izradila prijedlog uključivši  sve potrebne točke određene člankom 17 

Zakona o ublažavanju i uklanjanju  posljedica prirodnih nepogoda. U nastavku pojašnjava koje 

su to točke. 



 

 

 

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

Predsjedavajućega jednoglasno donijelo  

 

Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda  za 2021.g. 

 

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

           

KLASA:511-11/20-01/15 

URBROJ: 2178/03-02-20-4  

Brodski Stupnik, 20. studenog 2020.g.  

 

 

Točka 21. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba i udruga od interesa za sustav  

                  civilne zaštite 

  

Dragica Lončar: Pojašnjava kako je donošenje ove Odluke uvjetovano člankom 17. Zakona o 

sustavu Civilne zaštite, a također ju je pripremila tvrtka „In Konzalting“ d.o.o.. U nastavku 

analizira prijedlog  te na kraju napominje kako će stupanjem na snagu ove Odluke prestati važiti 

ranija Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite  iz 2016.godine. 

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

jednoglasno donijelo  

ODLUKU 

o određivanju pravnih osoba i udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite 

Općine Brodski Stupnik 

 

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

           

KLASA:511-11/20-01/14 

URBROJ: 2178/03-02-20-4  

Brodski Stupnik, 20. studenog 2020.g.  
 

Točka 22. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zašite za trogodišnje  

                  razdoblje 2021 – 2023. godina  

 

Dragica Lončar: Ističe kako je tvrtka „In Konzalting“  zbog svoje stručnosti angažirana  i na  

izradi ovog  dokumenta  te ga analizira: 

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

jednoglasno donijelo  

 

Godišnji plan razvoja sustava civilne zašite sa financijskim učincima 

za  trogodišnje razdoblje 2021 – 2023. godina 

 

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

           

KLASA:511-11/20-01/17 

URBROJ: 2178/03-02-20-2  

Brodski Stupnik, 20. studenog 2020.g.  

 

 

 



 

 

 

Točka 23. Godišnji plan davanja koncesija na području Općine Brodski Stupnik za  

                  2021.godinu  

 

Dragica Lončar: Obzirom da KP LOCORUM d.o.o. u 100%-om vlasništvu Općine nije u 

mogućnosti nastaviti s provođenjem komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova na 

području Općine Brodski Stupnik iz razloga što ranije zaposlena osoba kao dimnjačar više ne 

radi, a zbog zakonske potrebe organiziranja dimnjačarske usluge na svom području, Općina 

Brodski Stupnik namjerava provesti postupak davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih 

usluga na svom području.  

Kako bi krenuli u pripremne radnje za davanja koncesije potrebno je donijeti Godišnji 

plan davanja koncesije za 2021. godinu.  

Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

GODIŠNJI PLAN 

davanja koncesija na području općine Brodski Stupnik  

za 2021. godinu 

 

Akt u propisanoj formi u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA: 363-01/20-01/23  

URBROJ:2178/03-02-20-2  

Brodski Stupnik, 20. studeni 2020. 

 

Točka 24. Prijedlozi za suce porotnike Županijskog suda u Slavonskom Brodu  

 

Zlatko Prskalo: Predlaže gospođu Dubravku Puškarić iz Brodskog Stupnika jer je sama izrazila 

želju za kandidata suca porotnika u Županijski sud u Slavonskom Brodu. 

 Kao rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog i donijelo   

 

Z A K L J U Č A K 

u povodu davanja prijedloga za suce porotnike    

za Županijski sud u Slavonskom Brodu      

 

Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik za suca porotnika Županijskog suda u Slavonskom 

Brodu predlaže u osobi: Dubravka Puškarić. 

    

KLASA:023-01/20-01/51 

URBROJ:2178/03-02-20-2 

Brodski Stupnik, 20. studeni 2020. godine 

 
 

Točka 25. Prijedlog Odluke o prihvaćanju inicijative  udruživanja Turističkih zajednica  

                  Općine Brodski Stupnik, Općine Oriovac i Općine Nova Kapela  

 

Goran Jelinić: Predlaže da se donose Odluka o prihvaćanju inicijative udruživanja Turističkih 

zajednica Općine Brodski Stupnik, Općine Oriovac i Općine Nova Kapela temeljem Prethodne 

suglasnosti za osnivanje Turističke zajednice Meridiana Slavonica  izdane od strane 

Ministarstva turizma i sporta (KLASA: 334-08/20-01/84, URBROJ: 529-05-01-02/8-20-3 od 

5. studenog 2020.g.). Turistička zajednica Meridiana Slavonica postaje pravni slijednik 



 

 

 

Turističkih zajednica Općine Brodski Stupnik, Općine Oriovac i Općine Nova Kapela,  

temeljem članka 25. stavka 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma 

(„Narodne novine“, broj 52/19, 42/20) te danom upisa u Upisnik Turističke zajednice Meridiana 

Slavonica, prestaje s radom Turistička zajednica Općine Brodski Stupnik. 

 Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

O D L U K  U 

O PRIHVAĆANJU INICIJATIVE UDRUŽIVANJA 

TURISTIČKIH ZAJEDNICA 

 

      Akt u propisanoj formi u privitku je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA: 334-01/20-01/04 

URBROJ:2178/03-02-20-2 

Brodski Stupnik, 20. studeni 2020.g. 

 

 

Točka 26. Prijedlog Odluke o provedbi ulaganja – rekonstrukcija i dogradnja objekta  

                 „Stare općine“ za potrebe proširenja dječjeg vrtića  

 

Goran Jelinić: Iznosi podatak kako novootvoreni dječji vrtić radi punim kapacitetom te trenutno 

usluge vrtića koristi 40 -ak djece, što ukazuje na potrebu proširenja postojećeg kapaciteta za 

stariju grupu kao i  za jasličku. Pojašnjava kako bi to bio novi objekt u dvorištu koji bi sa 

postojećim objektom bio spojen jednim hodnikom-tunelom. Predlaže Općinskom vijeću 

donošenje odluke  o provedbi ulaganja u rekonstrukciju, odnosno dogradnju objekta Stare 

općine u srhu proširenja  dječjeg vrtića. 

                  Općinsko vijeće prihvatilo je prijedlog  načelnika te je na prijedlog Predsjednika 

jednoglasno donijelo 

ODLUKU 

 

provedbi ulaganja na području Općine Brodski Stupnik za projekt  

 „Rekonstrukcija i dogradnja objekta tkz.„Stare općine“  u Brodskom Stupniku  

za potrebe proširenja  vrtića 

 

           Akt u propisanoj formi u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

                    

KLASA:360-01/20-01/20 

URBROJ:2178/03-02-20-3 

Brodski Stupnik, 20. studeni 2020.g. 

 

 

Točka 27. Zaključak o kontroli namjenskog trošenja sredstava i obavijest o obustavi  

                 daljnjih sredstava udruzi NK Slavonac iz Brodskog Stupnika 

 

Goran Jelinić: Pojašnjava  kako mu je bila namjera upoznati Općinsko vijeće sa činjenicom da 

je Povjerenstvo za provedbu natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama sa područja 

Općine, u postupku kontrole namjenskog trošenja sredstava dodijeljenih iz općinskog 

proračuna uočilo nepravilnosti u Izvješću o namjenskom trošenju sredstava koje je dostavila 

udruga NK „Slavonac“ iz Brodskog Stupnika. Također navodi kako  je angažirana neovisna 

revizorska tvrtka koja je utvrdila nepravilnosti po stavkama te predočava nalaz vijećnicima. 



 

 

 

Predlaže da se  ovoj udruzi obustavi isplata preostalog dijela planiranih sredstava u iznosu od 

21.124,68 kuna zbog nenamjenskog trošenja dodijeljeni sredstava. 

Martin Horvatović: Postavlja upit je li i druga sportska udruga, NK „Svačić“ iz Starog Slatinika, 

uredno opravdala namjensko trošenje primljenih sredstava. 

Goran Jelinić: Navodi kako je Povjerenstvo prihvatilo izvješća svih ostalih udruga sa područja 

Općine. 

          Nakon provedene rasprave predsjednik Općinskog vijeća  dao je prijedlog načelnika na 

glasovanje.  

          Po provedenom glasovanju, a na prijedlog Predsjednika, Općinsko vijeće jednoglasno je 

donijelo  

ZAKLJUČAK 

o postupanju u povodu kontrole namjenskog trošenja 

Sredstava iz javnih izvora 

 

         Akt u propisanoj formi u privitku je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA:402-01/19-01/02 

URBROJ:2178/03-02-20-44 

Brodski Stupnik, 20. studenog 2020.g. 

 

Točka 28. Pitanja i prijedlozi vijećnika  

 

Martin Horvatović: Postavlja upit vezan za izmuljivanje kanala u naselju Krajačići. 

Goran Jelinić: Pojašnjava kao je Općina angažirala građevinske strojeve i prijavila Hrvatskim 

cestama radove na izmuljenju kanala u naselju Krajačići koji bi trebali biti završeni do 

30.11.2020. 

Zlatko Prskalo: Postavlja upit kakva je situacija sa posuđem u društvenim domovima. 

Martin Horvatović: Pojašnjava kako je za potrebe društvenog doma u naselju Krajačići 

nabavljeno 50 kompleta posuđa, ali postoji potreba za 100 kompleta. 

Goran Jelinić: Ističe kako društveni dom Brodski Stupnik i Stari Slatinik nemaju primjerene 

kuhinje niti su opremljeni suđem, a trenutno bi  trebalo opremiti posuđem društveni dom u 

naselju Lovčić te Lovačku kuću u Starom Slatiniku. 

 

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

21,14 sati. 

 

 

Zapisničar:                                                                                            Predsjednik 

                   Općinskog vijeća 

 

Reza Marceković                                                                   Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ.        


