
                                                                                   
      REPUBLIKA HRVATSKA  

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

    OPĆINA BRODSKI STUPNIK 

               Općinsko vijeće 

 

KLASA:021-05/20-02/06 

URBROJ:2178/03-02-20-2 

Brodski Stupnik,  21. prosinac 2020. godine 

 

 

Z A P I S N I K  

o radu 25. sjednice Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik održane 21. prosinac 2020. godine 

(ponedjeljak) u 18,00 sati koja je zbog primjene epidemioloških mjera održana u prostorijama 

Turističke zajednice općine Brodski Stupnik, Stjepana Radića 37, Brodski Stupnik. 

 

Nazočni:                                                                    Odsutni: 

1. Zlatko Prskalo, predsjednik                          1.Goran Blatančić 

2. Dražen Klisurić                                             2. Alen Ključević               

3. Mile Magdić                                                  3. Jasna Bošković 

4. Tomislava Prskalo                                         4. Marko Čorak 

5. Antonija Lončarić                                          5.Martin Horvatović  

6. Maja Medved                                                 6. Josipa Gavran 

7. Tomislav Lovinčić 

 

Ostali nazočni: 

1. Goran Jelinić, općinski načelnik 

2. Dragica Lončar, pročelnica JUO 

3. Ankica Madžar – Službenica JUO 

4. Reza Marceković – Službenica JUO 

 

Zapisničar: Reza Marceković 

 

Predsjedavajući otvara rad sjednice, pozdravlja sve nazočne i utvrđuje da je sjednici 

nazočno 7 članova Općinskog vijeća, što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje. 

        Predlaže izmjenu i dopunu dnevnog reda tako da točka 7. bude točka 3, a točka 3 bude točka 7 

te da joj se doda podtočka k) Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog 

doprinosa za 2020. godinu. Nadalje, točka 4. postaje točka 3, točka 5 postaje točka 4. Dodaje se 

točka 5 Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o upisu statusa nerazvrstanih cesta  na području Općine 

Brodski Stupnik kao javno dobro u općoj uporabi – neotuđivo vlasništvo Općine Brodski Stupnik 

te točka 6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana Turističke zajednice 

Općine Brodski Stupnik za 2021. godinu, a točka 6. postaje točka 8, tako daje dnevni red na 

usvajanje kako slijedi: 

 

D N E V N I   R E D: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik 

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

3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog 

pitanja mladih obitelji na području Općine Brodski Stupnik   

4. Prijedlog Odluke o usvajanju Analize stanja sustava civilne zašite za 2020. godinu  



5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o upisu statusa nerazvrstanih cesta  na području 

Općine Brodski Stupnik kao javno dobro u općoj uporabi – neotuđivo vlasništvo 

Općine Brodski Stupnik  

6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana Turističke zajednice 

Općine Brodski Stupnik za 2021. godinu  

7. a)  Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2020. godinu  

           b)  Prijedlog II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2020. godinu  

           c)  Prijedlog II. Izmjene i dopune Odluke o izvršenju proračuna Općine Brodski  

                 Stupnik za 2020. godinu 

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

                  infrastrukture za 2020. godinu  

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

            2020.godinu 

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

       Općine Brodski Stupnik za 2020. godinu  

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

    obrane Općine Brodski Stupnik za 2020.godinu  

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

zaštite okoliša na području Općine Brodski Stupnik za 2020. godinu    

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

vlasništvu Općine Brodski Stupnik za 2020. godinu  

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

djelatnosti za 2020. Godinu 

k)     Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za      

            2020.    godinu 

8.   Pitanja i prijedlozi vijećnika  

 

    Dnevni red sa predloženi izmjenama i dopunama jednoglasno je usvojen. 

 

Točka 1. Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik 

 

Zlatko Prskalo: Daje na usvajanje Zapisnik o radu 24. Sjednice Općinskog vijeća te kako primjedbi 

nije bilo, isti je jednoglasno usvojen. 

 

Točka2: Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Brodski Stupnik u proteklom periodu 

 

Goran Jelinić: Daje Izvješće o radu Općinskog načelnika u razdoblju 20.studeni-21.prosinac 2020. 

godine kako slijedi: 

 U izvještajnom razdoblju 20. studeni - 21. prosinac 2020. godine, općinski načelnik sa 

svojom zamjenikom uspješno je koordinirao i proveo niz aktivnosti na području Općine: 

 

- Prijavljen je projekt „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) u sklopu kojeg će doći i do 

novih zapošljavanja te će koordinator projekta biti uposlen na 100%radnog vremena (Locorum 

d.o.o.), a zadnjih 6 mjeseci voditelj inkubatora i tehnolog dok će se sufinancirati 10% plaće 

voditelja projekta (načelnik) i računovodstva. 

-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 je završen 

16.12.2020.godine  

 



-Nastavljeno je sa izvođenjem radova u provedbi 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. 

-Započelo je izvođenje radova na rekonstrukciji ceste u ulici „Hrvatskog proljeća“ u Brodskom 

Stupniku 

-Ostali projekti (ESF) se provode bez značajnijih problema 

 -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 

su izmuljivani kanali u Krajačićima uz glavnu cestu. 

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 koristi priliku da se u ime svih djelatnika, svog zamjenika i sebe osobno zahvali svim 

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

konstruktivnim prijedlozima dali svoj doprinos u razvoju Općine. 

          Općinsko vijeće primilo je Izvješće načelnika na znanje.  

 

Točka 3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog  

                pitanja mladih obitelji na području Općine Brodski Stupnik   

 

Zlatko Prskalo: Predlaže izmjenu Odluke na način koji će onemogućiti kupoprodaju nekretnine 

između članova obitelji, što bi se trebalo potkrijepiti izjavom ovjerenom od strane javnog 

bilježnika. Naglašava kako je krajnji cilj ove odluke razvoj  općine i poticanje doseljavanja mladih 

obitelji na naše područje.  

Maja Medved: Konstatira da kupoprodaja između članova obitelji ne predstavlja nezakonit čin te 

predlaže ostaviti odluku kakva je jer je cilj pomoći mladim obiteljima koji će tu gdje žive  uložiti ta 

sredstva. 

Goran Jelinić: Ukazuje kako je potrebno imati u vidu činjenicu da se mlade obitelji mogu odlučiti 

otići negdje drugdje. Informira kako je ove godine Program koristilo 9 korisnika i to 6 za kupovinu 

objekta i 3 za opremanje komunalnom infrastrukturom, od toga su 2 slučaja zaključila 

kupoprodajni ugovor sa članom obitelji. 

Zlatko Prskalo: Pojašnjava prijedlog prema kojemu se u pobočnoj liniji priječi kupoprodaja samo 

između braće i sestara, dok su ostale općine puno rigoroznije. Također naglašava kako ne želi da 

Vijeće bude prozvano za loše raspolaganje. 

Dražen Klisurić: Tim više jer je u pitanju gotovinsko davanje i ne provjerava se ulaganje danih 

sredstava. 

          Nakon provedene rasprave Predsjednik je dao Prijedlog na glasovanje. 

          Po provedenom glasovanju, sa 6 glasova ZA i 1 glas PROTIV, Općinsko vijeće donijelo je 

 

O d l u k u 

o Izmjenama i dopunama Programa mjera za poticanje rješavanja 

stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Brodski Stupnik 

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

 

KLASA:370-01/20-01/01 

URBROJ:2178/03-02-20-5 

Brodski Stupnik, 21.prosinca 2020. godine 

 

Točka 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Analize stanja sustava civilne zašite za 2020.      

           godinu  

Goran Jelinić: Pojašnjava kako s radi o usklađivanju sa zakonskim regulativama što u ime općine 

radi tvrtka „In Konzalting“ d.o.o. iz Slavonskog Broda. Napominje kako su ove godine pred 

stožerom civilne zaštite postavljeni izazovi u vidu COVID-a te općenito sve treba biti zakonski 



regulirano. Ističe kako općina osigurava sredstva za sve elemente od kojih se sastoji sustava civilne 

zaštite. 

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

jednoglasno donijelo  

ODLUKU 

o usvajanju Analize sanja sustava civilne zaštite 

Za Općinu Brodski Stupnik u 2020.g. 

 

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

 

KLASA:511-11/20-01/18 

URBROJ:2178/03-02-20-4 

Brodski Stupnik, 21.prosinca 2020. godine 

 

 

Točka 5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o upisu statusa nerazvrstanih cesta  na području  

               Općine Brodski Stupnik kao javno dobro u općoj uporabi – neotuđivo vlasništvo  

               Općine Brodski Stupnik  

 

Goran Jelinić: Ukazuje na pogrešku u zemljišnim knjigama prema kojima je kč.br. 3008, koja je u 

naravi županijska cesta, Odlukom o upisu statusa nerazvrstanih cesta na području općine Brodski 

Stupnik iz 2016. godine omaškom navedena kao nerazvrstana cesta u vlasništvu općine. 

 Pojašnjava kako je za  navedenu česticu  za projekt Brod 2 od strane Vodovoda d.o.o. podnesen 

zahtjev za suglasnost, a koju u stvari treba izdati ŽUC te je nužno  iz Odluke brisati navedenu 

česticu. 

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

jednoglasno donijelo  

Odluku 

o izmjeni Odluke o upisu statusa nerazvrstanih cesta  na području Općine Brodski Stupnik 

kao javno dobro u općoj uporabi – neotuđivo vlasništvo Općine Brodski Stupnik 

 

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

 

KLASA:940-011/20-01/25 

URBROJ:2178/03-02-20-2 

Brodski Stupnik, 21.prosinca 2020. godine 

 

 

Točka 6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana Turističke  

                zajednice Općine Brodski Stupnik za 2021. godinu  

 

Goran Jelinić: Ukazuje kako je na protekloj sjednici Općinskog vijeća donesena odluka o 

udruživanju turističkih zajednica općina Brodski Stupnik, Oriovac i Nova Kapela, ali dok to ne 

zaživi nužno je donositi plan rada i financijski plan. Plan rada sastoji se od provedbe strategije koja 

je donesena za općinu te razvoja turističkih događanja na području općine kao i razvoja turističke 

infrastrukture i razvoja same turističke zajednice kroz sajmove, prezentacije i dr. Nadalje, detaljno 

obrazlaže priloženi  financijski plan Turističke zajednice za 2021.g. 

Maja Medved: Moli pojašnjenje zbog čega se ide u spajanje turističkih zajednica. 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako resursi općine Brodski Stupnik nisu dovoljni za samostalan razvoj 

turizma  te Turistička zajednica  kroz udruživanje biti osnažena i imati širi raspon ponude. Isto 

tako, izvješćuje kako je najavljeno financiranje turističkih zajednica iz fonda za tako udružene TZ. 

Dodatno pojašnjava kako to za općinu de predstavlja dodatna davanje jer ostaje sve na razini 

postojećih troškova.     



Nakon proveden rasprave, a na prijedlog Predsjednika, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

Odluku 

o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana Turističke zajednice  

Općine Brodski Stupnik za 2021. godinu 

 

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

 

KLASA:400-02/20-01/03 

URBROJ:2178/03-02-20-2 

Brodski Stupnik, 21. prosinca 2020. godine 

 

Točka 7. a)  Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2020.          

                godinu  

           b)  Prijedlog II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2020. godinu  

           c)  Prijedlog II. Izmjene i dopune Odluke o izvršenju proračuna Općine Brodski  

                 Stupnik za 2020. godinu 

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

                  infrastrukture za 2020. godinu  

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

            2020.godinu 

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

       Općine Brodski Stupnik za 2020. godinu  

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

    obrane Općine Brodski Stupnik za 2020.godinu  

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

zaštite okoliša na području Općine Brodski Stupnik za 2020. godinu    

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

vlasništvu Općine Brodski Stupnik za 2020. godinu  

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

djelatnosti za 2020. Godinu 

k)     Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za      

            2020.    godinu  

 
 

Goran Jelinić: Obrazlaže prijedlog II izmjena i dopuna Proračuna Općine Brodski Stupnik sa 

pripadajućim programima. Tako ukupni  prihodi u iznosu od 11.294.030,46 kuna predstavljaju 

najveće ostvarene prihode do sada. Ukupni rashodi  iznose 8.819.920,17 kuna. Općina Brodski 

Stupnik na svom žiro računu trenutno ima 549.733,89 kuna. U nastavku analizira izmjene i dopune 

prihoda  od kojih najznačajniji prihod predstavljaju  prihodi od poreza koji se svode na iznos od 

5.943.900,00 kuna, pomoći od inozemstva 3.783.100,46 kuna, prihodi od imovine 416.930,00kuna, 

prihodi po posebnim propisima 939.360,00 kuna, prihodi od prodaje proizvoda ,roba i usluga 

20.000,00 kuna,  prihodi od prodaje neproizvedene  imovine 177.940,00 kuna,   prihodi od prodaje 

proizvedene dugotrajne imovine  7.800,00 kuna. Isto tako analizira izmjene na rashodima koje se 

sve odnose na smanjenja kako slijedi: rashodi za zaposlene 5.509.023,91 kuna, materijalni rashodi 

2.817.644,54 kuna, financijski rashodi 38.820,00 kuna, subvencije se svode na 0,00 kuna, dane 

pomoći 274.725,71 kuna, naknade građanima i kućanstvima 525.150,65 kuna, ostali rashodi 

1.254.033,01 kuna, rashodi za nabavu neproizvedene imovine svode se na 0,00 kuna, rashodi za 

nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.470.981,26 kuna te rashodi za dodatna ulaganja na 

nefinancijskoj imovini 839.915,00 kuna. U nastavku detaljno obrazlaže programe.          

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

jednoglasno donijelo  

 

 



DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE 

BRODSKI STUPNIK ZA 2020. GODINU 

 

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

 

KLASA:400-06/20-01/10 

URBROJ:2178/03-02-20-3 

Brodski Stupnik, 21. prosinca 2020. godine 

 

II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa  

Općine Brodski Stupnik za 2020. godinu 

 

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

 

KLASA:400-06/20-01/10 

URBROJ:2178/03-02-20-4 

Brodski Stupnik, 21.prosinca 2020. godine 

Odluku 

o II. izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Brodski 

Stupnik za 2020. Godinu 

 

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

 

KLASA:400-06/20-01/10 

URBROJ:2178/03-02-20-5 

Brodski Stupnik, 21. prosinca 2020. godine 

 

II. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području općine Brodski Stupnik za 2020. Godinu 

 

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

 

KLASA:402-01/19-01/72 

URBROJ:2178/03-02-20-6 

Brodski Stupnik, 21.prosinca 2020. godine 

 

II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture  

na području Općine Brodski Stupnik u 2020.godini 

 

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

 

KLASA:402-01/19-01/73 

URBROJ:2178/03-02-20-6 

Brodski Stupnik, 21. prosinca 2020. godine 

 

II. Izmjene i dopune Programa razvoja gospodarstva i ruralnog turizma 

Općine Brodski Stupnik za 2020. godinu 

 

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

 

KLASA:402-01/19-01/78 

URBROJ:2178/03-02-20-6 

Brodski Stupnik, 21. prosinca 2020. godine 



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

obrane Općine Brodski Stupnik za 2020.godinu 

 

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

 

KLASA:402-01/19-01/77 

URBROJ:2178/03-02-20-6 

Brodski Stupnik, 21. prosinca 2020. godine 

 

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

području Općine Brodski Stupnik za 2020. Godinu 

 

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

 

KLASA:402-01/19-01/76 

URBROJ:2178/03-02-20-6 

Brodski Stupnik, 21. prosinca 2020. godine 

 

 

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

Brodski Stupnik za 2020. Godinu 

 

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

 

 

KLASA:402-01/19-01/75 

URBROJ:2178/03-02-20-6 

Brodski Stupnik, 21. prosinca 2020. godine 

 

 

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

Općine Brodski Stupnik  za 2020. Godinu 

 

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

 

 

KLASA:402-01/19-01/74 

URBROJ:2178/03-02-20-6 

Brodski Stupnik, 21. prosinca 2020. godine 

 

 

II. Izmjene i dopune Programa 

 utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020.    godini 

 

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

 

KLASA:402-01/19-01/79 

URBROJ:2178/03-02-20-5 

Brodski Stupnik, 21. prosinca 2020. godine 

 

 

 

 



Točka 8.  Pitanja i prijedlozi vijećnika  

 

Maja Medved: Postavlja upit je li na katu sportskog objekta u Brodskom Stupniku rađena ograda. 

 

Goran Jelinić: Potvrđuje. Nadalje,  svima koji aktivno sudjeluju  u radu Općinskog vijeća 

zahvaljuje na suradnji za proteklu godinu te izražava zadovoljstvo i ponos učinjenim. 

 

Zlatko Prskalo:  Također izražava zadovoljstvo ističući kako su vidljivi rezultati rada . Isto tako 

zahvaljuje svima na suradnji i izražava nadu da će naredna godina biti još bolja. 

    

              Pitanja i prijedlog više nije bilo, te je Predsjedavajući zaključio rad sjednice u 20,01 sati. 

 

 

Zapisničar: Reza Marceković                                         Predsjednik 

                                                                             Općinskog vijeća 

                                                                          

                                                                      Zlatko Prskalo, bacc. admin. publ.    

 


