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Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i
članka 33. Statuta Općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 11/18 i 13/20), Općinsko
vijeće Općine Brodski Stupnik na 26. sjednici održanoj 17. veljače 2021. godine, donosi

ZAKLJUČAK
u povodu Izvješća o radu Općinskog načelnika
u razdoblju srpanj - prosinac 2020. g.
I.
Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik prihvaća Izvješće Općinskog načelnika o provedenim aktivnostima u
razdoblju srpanj-prosinac 2020. godine.
Tekst Izvješća u prilogu je zaključka i čini njegov sastavni dio.

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenim novinama Općine Brodski Stupnik».

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA: 023-01/21-01/08
URBROJ:2178/03-02-21-3
Brodski Stupnik, 17. veljače 2021.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Prskalo, bacc. admin. publ.
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Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 93/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 48. Statuta Općine
Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 11/18 i 13/20), Općinski načelnik Općine Brodski
Stupnik, podnosi
Izvješće
o radu Općinskog načelnika u razdoblju srpanj-prosinac 2020. godine
Sukladno članku 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) Općinski načelnik je u obvezi dva puta godišnje podnijeti
Općinskom vijeću izvješće o radu.
Temeljem zakona o područnoj samoupravi definirano je da Načelnik općine obavlja izvršnu funkciju vezano za
poslove i zadatke lokalne samouprave, osigurava izvršenje općih akata Predstavničkog tijela, priprema prijedloge općih
akata, usmjerava i kontrolira rad Upravnog odijela i komunalne službe u okviru njihovog djelokruga rada, upravlja i
raspolaže nekretninama, pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, te u skladu sa zakonom gospodari
prihodima i rashodima Općine, te obavlja i druge poslove utvrđene statutom.
U izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 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.
Statutom Općine Brodski Stupnik definirano je da je Općinski načelnik zajedno sa svojim zamjenikom nositelj
izvršne vlasti te da sukladno Zakonu o lokalnoj samoupravi obavlja izvršne poslove lokalne samouprave.
U izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 2020. godine, načelnik Općine Brodski Stupnik u skladu sa zakonom
uredno je obavljao izvršne poslove koji su mu povjereni, a posebice:
- u suradnji s Upravnim odjelom utvrđivanje prijedloga općih akata koje donosi Općinsko vijeće općine Brodski
Stupnik,
- iznošenje mišljenja, sugestija, stavova i prijedloga bitnih za raspravljanje Općinskog vijeća te u konačnici
donošenje odluka,
- izvršavanje općih i drugih akata Općinskog vijeća,
- upravljanje prihodima i rashodima Općine Brodski Stupnik,
- utvrđivanje prijedloga programa: program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, program
održavanja komunalne infrastrukture, program održavanja objekata u vlasništvu općine, program gospodarstva,
program vatrogastva i civilne zaštite, program javnih potreba u društvenim djelatnostima, socijalni program i
dr.,
- upravljanje nekretninama i pokretninama na području Općine,
- donošenje odluka o investicijama u skladu sa zakonom,
- donošenje odluka o izradi potrebite projektne dokumentacije te praćenje raspisanih natječaja i nominiranje
usklađenih projekta prema izvorima financiranja,
- donošenje odluke o nastavku provedbe javnih radova na području Općine,
- dobra suradnja s udrugama koje djeluju na području Općine,
- kvalitetan odnos s tijelima državne uprave, ministarstvima, fondovima i javnim poduzećima,
- suradnja s drugim jedinicama lokalne samouprave te regionalnom samoupravnom,
- briga o sustavu zaštite i spašavanja, protupožarnoj zaštiti i dr.,
- vođenje brige o predškolskoj i školskoj djeci,
- učešće u aktivnostima Lokalne akcijske grupe „POSAVINA“,
- usmjeravanje i djelovanje na rad Upravnog odjela kao i na Locorum d.o.o.- vlastito komunalno poduzeće te rad
Turističke zajednice
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 srpanj-prosinac 2020. godine, 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
- Sportski dom-Stari Slatinik
- Sportski dom-Brodski Stupnik

4

- 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)
-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 u vlasništvu RH – dostavljeno na suglasnost
Ministarstva poljoprivrede, a Natječaj za prodaju je trajao 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 te
je započeto sa izvođenjem istih
-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 sa 1.499.999,99 kn 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 i u navedenom razdoblju uspješno koordinira i provodi sve aktivnosti i potrebne radnje po naputku
nacionalnog Stožera CZ RH.
-31.12.2020. uplaćeno je u državni proračun na posebni račun pri Min.financija iznos od 10.000,00 kn sa pozicije
proračunske pričuve za „Potresom pogođeno područje SMŽ“
-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. 2020. g. 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 za što je Općina krajem godine dobila naknadu u iznosu 49.000,00 kn za oštećenja na putevima.
U ovom izvještajnom razdoblju Općina je u granicama svojih mogućnosti provodila socijalni i demografski
program općine te program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji (odobreno 9 potpora) te je isplaćeno 30 naknada za
novorođenčad. Općina je unaprijedila rad knjižnice te koordinirala rad TZ-a kojem je odobreno udruživanje u TZ
5

„Meridiana Slavonica“ zajedno sa TZ-ima općina Nova Kapela i Oriovac čime će prestati djelovanje TZ-a Općine
Brodski Stupnik.
Ostvareni su nikad bolji financijski rezultati u povijesti Općine Brodski Stupnik :
2019.
2020.
UKUPNI PRIHODI (AOP 001+289)
9.113.906
10.915.881
UKUPNI RASHODI (AOP 281+341)
12.204.555
8.646.423
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP 403-404)
0
2.269.458
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.
KLASA: 023-01/21-01/08
URBROJ: 2178/03-01-21-1
Brodski Stupnik, 12. veljače 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Goran Jelinić, ing.
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 33. Statuta Općine Brodski
Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 11/18 i 13/20) Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik
na 26. sjednici održanoj 17. veljače 2021. godine, donosi

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Članak 1.
Ovom Statutarnom odlukom mijenja se i dopunjava Statut Općine Brodski Stupnik objavljen („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 11/18 i 13/20).
Članak 2.
Članak 20. mijenja se i glasi:
„Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta općine, o prijedlogu općeg akta
ili drugog pitanja iz djelokruga predstavničkog tijela i o drugim pitanjima određenim zakonom i statutom.
Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe kojima se utvrđuje provedba
referenduma.“
Članak 3.
Članak 21. mijenja se i glasi:
„Na temelju odredaba zakona i ovog Statuta raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna trećina
članova predstavničkog tijela, općinski načelnik, 20% ukupnog broja birača u jedinici za koju se traži raspisivanje
referenduma, kao i većina vijeća mjesnih odbora.
Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova predstavničkog tijela, odnosno ako
je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik, predstavničko tijelo dužno je izjasniti se o podnesenom
prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja
prijedloga.
Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.“
Članak 4.
Članak 22. mijenja se i glasi:
„Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u jedinici, predsjednik općinskog vijeća
dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.
Tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dostave
utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici
i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti predstavničkom tijelu.
Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan,
predstavničko tijelo raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke. Protiv odluke tijela državne uprave
kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim
upravnim sudom Republike Hrvatske.“
Članak 5.
Članak 27. mijenja se i glasi:
„Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i prijedlozima iz
samoupravnog djelokruga općine, te raspravljanja o potrebama i interesima građana od lokalnog značenja, u skladu sa
zakonom i ovim statutom.
Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora ukoliko je osnovano u skladu sa Statutom. Zborovi građana
sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora.
Zborove građana može sazivati Općinsko vijeće i načelnik radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima
od značenja za općinu.“
Članak 6.
Članak 28. mijenja se i glasi:
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„Kada zborove građana saziva Općinsko vijeće ili općinski načelnik, zborovi građana sazivaju se za cijelo
područje ili za dio područja općine, pojedina naselja ili dijelove naselja na području općine a mogu se sazvati i za cijelo
područje ili za dio područja mjesnog odbora, koji čini zasebnu cjelinu.
Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom glasova prisutnih građana ne
donese odluku o tajnom izjašnjavanju.
Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za općinsko vijeće i
općinskog načelnika.
Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana uređuje se općim aktom općine, a u skladu sa zakonom i
Statutom.
Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u popis
birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.
Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.“
Članak 7.
Članak 29. mijenja se i glasi:
„Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje općeg akta ili rješavanja određenog pitanja iz
djelokruga Općinskog vijeća, te podnositi peticiju o pitanjima iz samoupravnog djelokruga općine u skladu sa zakonom
i ovim statutom.
Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10%
birača upisanih u popis birača Općine.
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od zaprimanja prijedloga.
Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovog članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem u skladu s tehničkim
mogućnostima općine.
Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja uređuju se općim aktom općine u
skladu sa zakonom i statutom.“
Članak 8.
U članku 34. stavak 3. briše se.
Članak 9.
U članku 35. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. i glasi:
„Naknada iz članka 35. stavak 3. ovog Statuta može se odrediti za rad u Općinskom vijeću i radnim tijelima
Općinskog vijeća, a određuje se u netoiznosu po članu predstavničkog tijela tako da ukupna godišnja netonaknada po
članu predstavničkog tijela ne smije iznositi u općini s više od 1.000 do 5.000 stanovnika - 6.000,00 kuna.
Naknada za predsjednika predstavničkog tijela može se odrediti u iznosu uvećanom za najviše 50%, a za
potpredsjednike u iznosu uvećanom za najviše 30% pripadajuće naknade utvrđene stavkom 4. ovoga članka.«
Članak 10.
Iza članka 40. dodaje se čl. 40.a i glasi:
„Članak 40.a
Član Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik ne može istovremeno biti privremeni zamjenik općinskog
načelnika koji zamjenjuje općinskog načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog
kojih je općinski načelnik, kojemu mandat nije prestao, onemogućen obavljati svoju dužnost.
Članu Općinskog vijeća kojeg je općinski načelnik imenovao za privremenog zamjenika općinskog načelnika
mandat miruje po sili zakona od kada je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog odsutnosti ili
drugih razloga spriječenosti.
Iznimno ograničenje iz čl. 40. st.3. ne primjenjuje se u slučaju nastavljanja obnašanja dužnosti člana Općinskog
vijeća kojemu je mandat mirovao zbog razloga obavljanja obnašanja dužnosti privremenog zamjenika načelnika.“
Članak 11.
Iza članka 47. dodaje se članak 47.a koji glasi:
„Članak 47.a
U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo
predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost
stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice Općinskog vijeća iznimno se
mogu održavati elektroničkim putem.“
Članak 12.
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Članak 52. i 53. Statuta, brišu se.
Članak 13.
Članak 54. mijenja se i glasi:
„Općinski načelnik odlučit će hoće li dužnost na koju je izabran obavljati profesionalno.
Općinski načelnik dužan je u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest nadležnom
upravnom tijelu općine o tome na koji način će obnašati dužnost.
Ukoliko općinski načelnik ne postupi na način propisan ovim člankom smatra se da dužnost obavlja
volonterski.“
Članak 14.
Članak 55. mijenja se i glasi:
„ Načelniku mandat prestaje po sili zakona:
- danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,
- danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog
mjeseca,
- danom prestanka prebivališta na području općine Brodski Stupnik,
- danom prestanka hrvatskog državljanstva,
- smrću.
Ako prije isteka mandata prestane mandat općinskom načelniku, raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog
načelnika.
Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade RH.
Ako je prestanak mandata općinskog načelnika nastupio opozivom, raspisat će se prijevremeni izbori za
općinskog načelnika.
Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike
Hrvatske.
O svim promjenama tijekom mandata općinskog načelnika, pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke
odnose dužan je bez odgode obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu.“
Članak 15.
Članak 56. mijenja se i glasi:
„Načelnik se može opozvati putem referenduma.
Raspisivanje referenduma za opoziv načelnika može se predložiti:
- 20% ukupnog broja birača u općini Brodski Stupnik,
- 2/3 članova Općinskog vijeća.
Na opoziv načelnika primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.“
Članak 16.
Iza članka 56. dodaje se članak 56.a. i glasi:
„Članak 56.a
Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je općinski načelnik
onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, općinskog načelnika
zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će imenovati općinski načelnik na početku mandata iz reda članova Općinskog
vijeća općine Brodski Stupnik.
Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova Općinskog vijeća općinski načelnik može
promijeniti tijekom mandata.
Zamjenik općinskog načelnika iz reda Općinskog vijeća je privremeni zamjenik općinskog načelnika koji
zamjenjuje općinskog načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih je
općinski načelnik kojemu mandat nije prestao onemogućen obavljati svoju dužnost.
Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano
funkcioniranje općine.
Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika ostvaruje prava općinskog načelnika.
Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovog članka nastupi prestanak mandata općinskog načelnika, raspisat će se
prijevremeni izbori za općinskog načelnika.
Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike
Hrvatske.
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Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje općinskog načelnika prestaje danom nastavljanja obavljanja
dužnosti općinskog načelnika, po prestanku razloga zbog kojih je općinski načelnik bio onemogućen u obavljanju svoje
dužnosti, odnosno u slučaju iz st.6. ovog članka danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade
Republike Hrvatske.
O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovog članka općinski načelnik ili pročelnik upravnog tijela općine dužan je
obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik odmah po nastanku tih okolnosti.
O okolnostima iz stavka 6. ovog članka predsjednik Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik će u roku od 8
dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.“
Članak 17.
Iza članka 69. dodaje se 69.a., 69.b., 69.c., 69.d i 69.e te glase:
„Članak 69.a
Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u kojoj je općinski načelnik, onemogućen
u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke
o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog
načelnika.“
„Članak 69.b
Kada je u općini konstituirano novoizabrano Općinsko vijeće nakon provedenih prijevremenih izbora, do
donošenja proračuna Općine financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem Odluke
o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.“
„Članak 69.c
Kada u postupku nadzora zakonitosti općeg akta nadležno tijelo državne uprave donese Odluku o obustavi
proračuna, odnosno odluku o potvrdi Odluke općinskog načelnika o obustavi proračuna, za vrijeme trajanja obustave
proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem Odluke o financiranju
nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.
Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske u postupku ocjene zakonitosti općeg akta ukine proračun općine,
Općinsko vijeće dužno je donijeti Proračun u roku od 45 dana od objave presude Visokog upravnog suda republike
Hrvatske u Narodnim novinama. Do donošenja proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih
rashoda i izdataka temeljem o Odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.“
„Članak 69.d
Na sadržaj Odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz čl. 65., 69.a i 69.b i 69.c ovoga Statuta
primjenjuju se odredbe Odluke o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno razdoblju za
koje se donosi.“
„Članak 69.e
Na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike
Hrvatske istovremeno će raspustiti Općinsko vijeće i razriješiti općinskog načelnika sukladno odredbama članka 85.a)
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i imenovati će povjerenika sukladno zakonskim odredbama.“
Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Brodski Stupnik, osim
odredbi članka 8., članak 9., članka 10., članka 14., članka 16. i članak 17. koji stupaju na snagu na dan stupanja na
snagu Odluke o raspisivanju prvih slijedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinice lokane i
područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA: 022-01/21-01/01
URBROJ: 2178/03-01-21-2
Brodski Stupnik, 17. veljače 2021. godine
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Zlatko Prskalo, bacc. admin. publ.
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Na temelju članka 86.a Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 33.
Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 11/18 i 13/20) Općinsko vijeće
općine Brodski Stupnik na svojoj 26. sjednici održanoj 17. veljače 2021. godine, donosi
ODLUKU
o zaduživanju Općine Brodski Stupnik temeljem kratkoročnog kredita
za dopušteno prekoračenje po poslovnom računu
Članak 1.
Općina Brodski Stupnik zadužit će se uzimanjem kratkoročnog kredita, na način da zatraži dopušteno
prekoračenje po poslovnom računu IBAN:HR65 2340009 1803900008, koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d.,
do iznosa od 1.500.000,00 kuna, na rok do 12 mjeseci.
Namjena kredita je premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza
za financiranje učešća u realizaciji kapitalnih projekata zbog zatvaranja financijske konstrukcije.
Članak 2.
Uvjeti kredita iz članka 1. ove Odluke su:
− korištenje i povrat kredita: Kratkoročni kredit - prekoračenje po poslovnom računu u periodu do 12 mjeseci,
− kamatna stopa: 2,4 % godišnje, fiksna.
− naknada za odobrenje i korištenje: 0,60 % na iznos kredita
− naknada za obradu zahtjeva:
0,15 % na iznos kredita
− naknada za rezervaciju sredstava: 0,125 % na iznos kredita
− instrumenti osiguranja: mjenice i zadužnica.
Članak 3.
Daje se suglasnost načelniku Općine Brodski Stupnik za sklapanje ugovora pod uvjetima navedenim u članku
1. i 2. ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Službenim novinama Općine Brodski Stupnik“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
KLASA: 403-01/21-01/01
URBROJ:2178/03-02-21-3
Brodski Stupnik, 17. veljača 2021. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Prskalo, bacc. admin. public.
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Na temelju članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 10. točke
5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave (NN 55/09 i 139/10) i članka 33. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” broj 11/18 i 13/20) Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 26. sjednici održanoj 17. veljače 2021.
godine, donosi
ODLUKU
o zaduženju Općine Brodski Stupnik za energetsku obnovu sustava
javne rasvjete općine Brodski Stupnik
Članak 1.
Odobrava se kreditno zaduženje Općine Brodski Stupnik podizanjem kredita kod Hrvatske banke za obnovu i
razvitak u iznosu od 1.226.384,00 kuna u sklopu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za javnu rasvjetu“, a za potrebe
financiranja energetske obnove sustava javne rasvjete općine Brodski Stupnik, planirano u Proračunu Općine Brodski
Stupnik za 2021. godinu u okviru kapitalnog projekta K100029 – JAVNA RASVJETA – GRADNJA I
REKONSTRUKCIJA.
„ESIF Kredit za javnu rasvjetu“ namijenjen je 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.
Članak 2.
Općina Brodski Stupnik kreditno će se zadužiti za realizaciju investicije iz članka 1. ove Odluke kod Hrvatske
banke za obnovu i razvitak u ukupnom iznosu od 1.226.384,00 kuna pod slijedećim uvjetima:
Predmet:
Vrsta kredita:
Iznos kredita:
Poček:
Rok i način otplate kredita:
Dospijeće 1. rate
Kamatna stopa:
Naknada za obradu kredita:
Ostale naknade i troškovi
banke:
Obračun i naplata kamata:
Osiguranje naplate obveze
po kreditu:

„ESIF Kredit za javnu rasvjetu“ za aktivnosti energetska obnova
sustava javne rasvjete općine Brodski Stupnik
Dugoročni kredit u kunama
1.226.384,00kuna
0
5 godina – 60 jednakih mjesečnih rata
31.01.2022.
0,1 % godišnje, fiksna za cijelo vrijeme trajanja ugovora
nema
nema
Na iskorišteni dio kredita najviše do visine redovne kamate
Mjenica i/ili zadužnica

Članak 3.
Temeljem ove Odluke Načelnik Općine Brodski Stupnik zatražit će od Vlade Republike Hrvatske izdavanje
suglasnosti za zaduženje.
Članak 4.
Ovlašćuje se Načelnik za zaključivanje Ugovora o kreditu sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak po
dobivenoj suglasnosti Vlade Republike Hrvatske i izdavanjem sredstava osiguranja plaćanja odnosno mjenice i/ili
zadužnice.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenim novinama Općine Brodski Stupnik“.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o zaduženju Općine Brodski Stupnik za energetsku
obnovu javne rasvjete „Službene novine Općine Brodski Stupnik“ broj 4/20.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
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KLASA: 403-01/20-01/02
URBROJ:2178/03-02-21-11
Brodski Stupnik, 17. veljače 2021. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Prskalo, bacc. admin. public.
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Temeljem odredbi članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15) te članka
33. Statuta Općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 11/18 i 13/20), Općinsko
vijeće Općine Brodski Stupnik na svojoj 26. sjednici održanoj dana 17. veljače 2021. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna
Općine Brodski Stupnik za 2021. godinu
Članak 1.
U Odluci o izvršenju Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2021. godinu („Službene novine Općine Brodski
Stupnik“ broj: 4) iza članka 19. dodaje se članak 19.a, koji glasi:
„Članak 19.a
Općina će se dugoročno zadužiti uzimanjem kredita kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 1.226.384,00
kune u sklopu financijskog instrumenta „ESIF Kredit za javnu rasvjetu“, a za potrebe energetske obnove sustava javne
rasvjete općine Brodski Stupnik.
Općina će se kratkoročno zadužiti uzimanjem kredita kod poslovne banke kod koje ima otvoren žiro račun korištenjem
dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu do iznosa od 1.500.000,00 kuna za premošćivanje jaza nastalog zbog
različite dinamike priljeva sredstava te financiranja učešća u realizaciji kapitalnih projekata zbog zatvaranja financijske
konstrukcije.
Očekivani iznos ukupnog duga na kraju proračunske godine 1.226.384,00 kuna.“
Članak 2.
Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.
Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Općine Brodski Stupnik i na web stranicama Općine Brodski
Stupnik www.brodski-stupnik.hr a stupa na snagu 01. siječnja 2021. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
BRODSKI STUPNIK
KLASA: 400-06/21-01/02
URBROJ:2178/03-02-21-2
Brodski Stupnik, 17. veljače 2021.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Prskalo, bacc. admin. publ.
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Na temelju članka 33. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj
11/18 i 13/20), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 26. sjednici održanoj 17. veljače 2021. godine, donosi
ODLUKU
o predfinanciranju projekta „Mladi za stare” u sklopu programa „ZAŽELI - PROGRAM
ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA II” koji se provodi na
području Općinu Brodski Stupnik
Članak 1.
Odlukom Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Ulica grada Vukovara 78, 10 000
Zagreb ( Upravljačko tijelo) i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske
unije, Savska cesta 64, 10 000 Zagreb (Posredničko tijelo) (KLASA:910-04/20-09/32, URBROJ:524-06-03-01-01/120-138 odobreno je Udruzi Stup , Brodski Stupnik, Stjepana Radića 117 OIB: 51775728009 za financiranje projekta
„ZAŽELI – II“ te je potpisan ugovor o financiranju (KLASA: 910-04/20-03/313, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-1).
Projekt predstavlja interes za opće dobro stanovnika općine Brodski Stupnik.
Članak 2.
Ukupna procjenjena vrijednost ugovora iz članka 1. Ove Odluke iznosi 2.184.500,00 kuna slovima: dva
miliona sto osamdeset četiri tisuće i pet stotina kuna).
Razdoblje provedbe projekta je razdoblje od izdavanja Odluke o dodjeli sredstava pa do podnošenja konačnog
zahtjeva za isplatu.
Sredstva se dodjeljuju sukladno Općim uvjetima iz Ugovora KLASA: 910-04/20-03/313, URBROJ: 524-0603-01-01/1-20-1 na temelju Odluke o isplati.
Članak 3.
Odobrava se Udruzi „STUP” Brodski Stupnik, Stjepana Radića 117 OIB:51775728009 predfinanciranje
troškova provedbe projekta „ZAŽELI-II” u iznosu od 220.000,00 kuna.
Udruga „STUP” može koristiti sredstava isključivo za financiranje izdataka nastalih provedbom projekta a za
koja još nije ostvarila pravo na isplatu temeljem ugovora s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne
politike, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb ( Upravljačko tijelo) i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ured za
financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, Savska cesta 64, 10 000 Zagreb (Posredničko tijelo).
Odobrena sredstva bit će vraćena u Proračun općine po izvršenoj uplati od strane Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, Savska cesta 64, 10 000 Zagreb ( Posredničko
tijelo) a najdalje do kraja 2021.g.
Sredstva se isplaćuju na temelju podnesenog zahtjeva od strane udruge.
Članak 4.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da s Udrugom „STUP” zaključi Sporazum /Ugovor o predfinanciranju EU
projekta „ZAŽELI – II” te izvrši plaćanje sukladno podnesenom zahtjevu.
Članak 5.
Sredstva iz članka 3. ove Odluke ugradit će se u prve izmjene i dopune Proračuna općine Brodski Stupnik za
2021.g.
Članak 6.
Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Općine Brodski Stupnik”

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
15

KLASA:402-01/21-01/19
URBROJ:2178/03-02-21-2
Brodski Stupnik, 17. veljače 2021. godine
PREDSJEDNIK
Zlatko Prskalo, bacc. admin. publ.
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Na temelju članka 65. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18,
98/19) te članka 33. Statuta Općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 11/18 i 13/20),
a na prijedlog Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Brodski Stupnik, Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik na svojoj 26. sjednici održanoj dana 17. veljače
2021.godine, donosi

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA
na natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području
Općine Brodski Stupnik od 16.11.2020. godine
Članak 1.
Ovom se Odlukom izabiru najpovoljnije ponude na Natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
RH na području Općine Brodski Stupnik (KLASA:945-01/20-01/04 URBROJA:2178/03-02-20-36 od 16.11.2020.) na
prijedlog Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Brodski Stupnik imenovanoga od strane Općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik.
Ukupna površina zemljišta po raspisanom natječaju za prodaju iznosi: 48,5134 ha, a ukupna površina zemljišta
po raspisanom natječaju za koji je izvršen odabir iznosi: 7,6864 ha, odnosno površina zemljišta za koju nije izvršen
odabir iznosi 40,8270 ha.
Odluka iz stavka 1. ovoga članka se donosi pojedinačno za svakog ponuditelja po katastarskim česticama.
Članak 2.
K.č.br. 36/1 k.o. Stari Slatinik u površini 0,1709 ha za koju je zaprimljena jedna ponuda prodaje se ponuditelju Ilija
Vrljić, Hrvatskih branitelja 271, Stari Slatinik OIB:09238342553 po cijeni od 2.511,00 kuna.
Članak 3.
K.č.br. 217 k.o. Stari Slatinik u površini 0,2981 ha za koju su pristigle dvije ponude uz primjenu kriteriju iz članka
64. utvrđeno je pravo prvenstva u korist DIM obrt za proizvodnju i trgovinu vl. Darko Koporčić, Hrvatskih branitelja
135, Stari Slatinik OIB:14180410514 po cijeni od 3.600,00 kuna.
Članak 4.
K.č.br. 344 k.o. Stari Slatinik u površini 0,3502 ha za koju je zaprimljena jedna ponuda prodaje se ponuditelju Ivan
Kurtušić, Hrvatskih branitelja 106, Stari Slatinik OIB:31808313888 po cijeni od 3.501,00 kuna.
Članak 5.
K.č.br. 278 k.o. Brodski Stupnik u površini 0,2503 ha za koju je zaprimljena jedna ponuda prodaje se ponuditelju
GALIĆ d.o.o. Republike Hrvatske 125, Kutjevo OIB:30676482700 po cijeni od 4.205,04 kuna.
Članak 6.
K.č.br. 284/19 k.o. Brodski Stupnik u površini 0,3237 ha za koju je zaprimljena jedna ponuda prodaje se ponuditelju
GALIĆ d.o.o. Republike Hrvatske 125, Kutjevo OIB:30676482700 po cijeni od 5.438,16 kuna.
Članak 7.
K.č.br. 284/20 k.o. Brodski Stupnik u površini 0,2460 ha za koju je zaprimljena jedna ponuda prodaje se ponuditelju
GALIĆ d.o.o. Republike Hrvatske 125, Kutjevo OIB:30676482700 po cijeni od 4.132,80 kuna.
Članak 8.
K.č.br. 284/21 k.o. Brodski Stupnik u površini 0,2014 ha za koju je zaprimljena jedna ponuda prodaje se ponuditelju
GALIĆ d.o.o. Republike Hrvatske 125, Kutjevo OIB:30676482700 po cijeni od 3.383,52 kuna.
Članak 9.
K.č.br. 284/22 k.o. Brodski Stupnik u površini 0,1798 ha za koju je zaprimljena jedna ponuda prodaje se ponuditelju
GALIĆ d.o.o. Republike Hrvatske 125, Kutjevo OIB:30676482700 po cijeni od 3.020,64 kuna.
Članak 10.
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K.č.br. 302 k.o. Brodski Stupnik u površini 0,2129 ha za koju je zaprimljena jedna ponuda prodaje se ponuditelju
GALIĆ d.o.o. Republike Hrvatske 125, Kutjevo OIB:30676482700 po cijeni od 3.576,72 kuna.
Članak 11.
K.č.br. 303 k.o. Brodski Stupnik u površini 0,0780 ha za koju je zaprimljena jedna ponuda prodaje se ponuditelju
GALIĆ d.o.o. Republike Hrvatske 125, Kutjevo OIB:30676482700 po cijeni od 1.310,40 kuna.
Članak 12.
K.č.br. 305 k.o. Brodski Stupnik u površini 0,2014 ha za koju je zaprimljena jedna ponuda prodaje se ponuditelju
GALIĆ d.o.o. Republike Hrvatske 125, Kutjevo OIB:30676482700 po cijeni od 3.383,52 kuna.
Članak 13.
K.č.br. 308 k.o. Brodski Stupnik u površini 0,0816 ha za koju je zaprimljena jedna ponuda prodaje se ponuditelju je
GALIĆ d.o.o. Republike Hrvatske 125, Kutjevo OIB:30676482700 po cijeni od 1.370,88 kuna.
Članak 14.
K.č.br. 311/2 k.o. Brodski Stupnik u površini 0,0791 ha za koju je zaprimljena jedna ponuda prodaje se ponuditelju
GALIĆ d.o.o. Republike Hrvatske 125, Kutjevo OIB:30676482700 po cijeni od 1.328,88 kuna.
Članak 15.
K.č.br. 394 k.o. Brodski Stupnik u površini 0,2072 ha za koju je zaprimljena jedna ponuda prodaje se ponuditelju
GALIĆ d.o.o. Republike Hrvatske 125, Kutjevo OIB:30676482700 po cijeni od 3.480,96 kuna.
Članak 16.
K.č.br. 451/48 k.o. Brodski Stupnik u površini 0,0410 ha za koju je zaprimljena jedna ponuda prodaje se ponuditelju
GALIĆ d.o.o. Republike Hrvatske 125, Kutjevo OIB:30676482700 po cijeni od 688,80 kuna.
Članak 17.
K.č.br. 451/52 k.o. Brodski Stupnik u površini 0,0575 ha za koju je zaprimljena jedna ponuda prodaje se ponuditelju
GALIĆ d.o.o. Republike Hrvatske 125, Kutjevo OIB:30676482700 po cijeni od 966,00 kuna.
Članak 18.
K.č.br. 1442/2 k.o. Stari Slatinik u površini 1,0458 ha za koju je zaprimljena jedna ponuda prodaje se ponuditelju OPG
KLAŠNJA TETYANA, Hrvatskih branitelja 320, Stari Slatinik OIB:40208986738 po cijeni 12.560,00 kuna.
Članak 19.
K.č.br. 1486 k.o. Stari Slatinik u površini 0,5790 ha za koju je zaprimljena jedna ponuda prodaje se ponuditelju OPG
KLAŠNJA TETYANA, Hrvatskih branitelja 320, Stari Slatinik OIB:40208986738 po cijeni od 6.950,00 kuna.
Članak 20.
K.č.br. 405/2 k.o. Brodski Stupnik u površini 0,2631 ha za koju je zaprimljena jedna ponuda prodaje se ponuditelju
Roka Pintar, Antuna Rašiča 1B, Brodski Stupnik OIB:61812288916 po cijeni od 4.501,00 kuna.
Članak 21.
K.č.br. 1415/24 k.o. Brodski Stupnik u površini 0,1899 ha za koju je zaprimljena jedna ponuda prodaje se ponuditelju
OPG JOSIP BARAC, Stjepana Radića 167, Brodski Stupnik OIB:94444520772 po cijeni 3.191,00 kuna.
Članak 22.
K.č.br. 2653/1 k.o. Brodski Stupnik u površini 0,4365 ha za koju je zaprimljena jedna ponuda prodaje se ponuditelju
je OPG JOSIP BARAC, Stjepana Radića 167, Brodski Stupnik OIB:94444520772 po cijeni od 7.333,50 kuna.
Članak 23.
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K.č.br. 2831 k.o. Brodski Stupnik u površini 1,2665 ha za koju je zaprimljena jedna ponuda prodaje se ponuditelju
OPG BERISLAV ŠTEFANČIĆ, Radovanje 56, Oriovac OIB:10257125749 po cijeni od 19.377,46 kuna.
Članak 24.
K.č.br. 2835 k.o. Brodski Stupnik u površini 1,3359 ha za koju je zaprimljena jedna ponuda prodaje se ponuditelju
OPG BERISLAV ŠTEFANČIĆ, Radovanje 56, Oriovac OIB:10257125749 po cijeni od 20.439,77 kuna.
Članak 25.
K.č.br. 2861 k.o. Brodski Stupnik u površini 0,5906 ha za koju je zaprimljena jedna ponuda prodaje se ponuditelju
OPG BERISLAV ŠTEFANČIĆ, Radovanje 56, Oriovac OIB:10257125749 po cijeni od 9.036,19 kuna.
Članak 26.
Ugovor o prodaji s odabranim najpovoljnijim ponuditeljima sklopit će Općinski načelnik Općine Brodski
Stupnik sukladno članku 66. Zakona, a po prethodno pribavljenom mišljenju županijskog državnog odvjetništva u
Slavonskom Brodu o pravnoj valjanosti ugovora.
Kupoprodajna cijena za prodaju poljoprivrednog zemljišta plaća se jednokratno u roku od trideset dana od dana
sklapanja ugovora.
Članak 27.
Ova se Odluka, odmah po donošenju, dostavlja na prethodno mišljenje Brodsko-posavskoj županiji te na
suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.
Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Općine Brodski Stupnik te na web stranici Općine Brodski
Stupnik, stupa na snagu osmi dan od objave u Službenim novinama Općine Brodski Stupnik a primjenjuje se po
dobivenoj suglasnosti Ministarstva poljoprivrede.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
KLASA: 945-01/20-01/04
URBROJ: 2178/03-02-21-74
Brodski Stupnik, 17. veljače 2021.godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Prskalo, bacc. admin. publ.
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Na temelju članka 100. i članka 131. stavak 4., Zakona o cestama (N.N. broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13.,
92/14. i 110/19), te članka 33. Statuta Općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj
11/18 i 13/20), Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik, na svojoj 26. sjednici održanoj dana 17. veljače 2021. godine,
donosi

ODLUKU
O UPISU STATUSA NERAZVRSTANE CESTA NA PODRUČJU OPĆINE BRODSKI STUPNIK, KAO
JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI – NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Članak 1.
Preuzima se u neotuđivo vlasništvo Općine Brodski Stupnik, novoformirana cesta koja je izgrađena do dana
stupanja na snagu Zakona o cestama, koje predstavljaju nerazvrstanu cestu, u katastarskoj općini Brodski Stupnik, u
naselju Brodski Stupnik, te koja će se po provedbi Geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste, otpisati u
novi z.k. uložak, katastarske općine Brodski Stupnik, a koje se u naravi sastoje od:
k. č. br. 265/27 – Put Gaj sa površinom od 4726 m2.
Članak 2.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se načelnik Općine Brodski Stupnik.
Članak 3.
Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda Slavonski Brod, temeljem ove Odluke i ostale potrebne dokumentacije,
izvršit će upis novoformirane nerazvrstane cesta iz članka 1. ove Odluke, u novi z.k. uložak, katastarske općine Brodski
Stupnik, uz istovremenu uknjižbu nekretnine, kao neotuđivo vlasništvo Općine Brodski Stupnik, Javno dobro u
općoj uporabi – nerazvrstane ceste.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Brodski Stupnik“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
KLASA: 940-01/21-01/04
URBROJ: 2178/03-02-21-2
Brodski Stupnik, 17. veljače 2021. godine.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Prskalo, bacc. admin. publ.
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Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96,
68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14,), članka 35. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60-01- vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 3. i 6. Odluke o upravljanju i
raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj
10/11) i članka 33. Statuta općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 11/18),
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 26. sjednici održanoj 17. veljače 2021. godine, donosi
ODLUKU
o prodaji suvlasničkog dijela 6/30 Općine Brodski Stupnik na zemljištu
k.č. br. 5213 k.o. Odvorci
Članak 1.
Odobrava se prodaja suvlasničkog djela 6/30 Općine Brodski Stupnik na zemljištu k.č.br. 5213 k.o. Odvorci u
površini 1117 čhv u Krajačićima, zk.ul. 603.
Članak 2.
Početnu cijenu za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine iz članka 1. ove Odluke utvrdio je ovlašteni sudski
vještak u iznosu od 8.034,00 kuna.
Članak 3.
Ovlašćuje se Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel za provođenjem radnji potrebnih za prodaju
suvlasničkog dijela nekretnine iz članka 1. ove Odluke te potpisivanje i sklapanje ugovora o prodaji.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Brodski Stupnik“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
BRODSKI STUPNIK
KLASA:940-01/20-01/22
URBROJ: 2178/03-02-21-6
Brodski Stupnik, 17. veljače 2021. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Prskalo, bacc. admin. publ.
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Temeljem članka 33. st. 15. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13, 73/17,
14/19 i 98/19) i čl. 33. Statuta Općine Brodski Stupnik (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 11/18 i
13/20), Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik, na svojoj 26. sjednici održanoj dana 17. veljače 2021.godine, donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom
na području Općine Brodski Stupnik za 2020. god.
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Brodski Stupnik za 2020.
godinu koji je ovom tijelu podnio Općinski načelnik.
Članak 2.
Izvještaj iz članka 1. ovog Zaključka je sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 3.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Općine Brodski Stupnik“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA: 351-01/21-01/03
URBROJ:2178/03-02-21-6
Brodski Stupnik, 17. veljača 2021.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Prskalo, bacc. admin. publ.
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Na temeljem članka 33. stavak 15. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („N.N.“ broj 94/13, 73/17, 14/19 i
98/19) i članka 48. Statuta Općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 11/18 i 13/20),
Općinski načelnik općine Brodski Stupnik, donosi
IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE BRODSKI STUPNIK U
2020. GODINI

1. UVOD
Općina Brodski Stupnik obuhvaća 4 naselja: Brodski Stupnik, Krajačići, Lovčić i Stari Slatinik, a prema
posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine na području Općine Brodski Stupnik živi 3.036 stanovnika u 940
kućanstava i obuhvaća površinu od 56,83 kvadratna kilometra.
Na području Općine djeluju dva komunalna poduzeće :
- K.P. „Jakob Becker“ d.o.o. Gornja Vrba - skupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada (putem
koncesije)
- K.P. LOCORUM d.o.o. Brodski Stupnik u 100%-om vlasništvu Općine Brodski Stupnik
Na području Općine Brodski Stupnik nema odlagalište komunalnog otpada.
Općina Brodski Stupnik je donijela Plan gospodarenja otpadom Općine Brodski Stupnik 2017-2022 (Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 02/18), usklađen s Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 20172022.g. (NN 3/13)
2. OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
Dana 29. siječnja 2019. godine Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 13. sjednici donijelo je Odluku o
davanju koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada s
područja Općine Brodski Stupnik.
Na temelju provedenog postupka davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja
miješanog komunalnog otpada sa područja Općine Brodski Stupnik kao najpovoljniji ponuditelj izabran je i koncesija
za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada s područja općine Brodski
Stupnik dodijeljena je trgovačkom društvu Jacob Becker d.o.o. Vrbska ulica 16, 35207, Gornja Vrba, OIB:
61584237142.
Javna usluga prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje
miješanog i biorazradivog otpada području Općine Brodski Stupnik, odnosno naseljima Brodski Stupnik, Krajačići,
Lovčić i Stari Slatinik; putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz otpada do ovlaštene osobe za obradu ili
zbrinjavanje tog otpada. Javna usluga po ovoj koncesiji u cijelosti će se provoditi u skladu s odredbama Zakona o
održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj: 94/13. i 73/17.) te ostalim podzakonskim propisima kao i u
skladu s odredbama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije
broj: 02/18.) i Ugovoru o koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog
komunalnog otpada sa područja Općine Brodski Stupnik.
Koncesija je dana na vrijeme od pet (5) godina. Na temelju Odluke o dodjeli koncesije općinski načelnik zaključio
je ugovora o koncesiji, kojim su podrobnije uređena prava i obveze Davatelja koncesije i Koncesionara.
Prema dosadašnjim izvještajima s terena, utvrđeno je da su gotovo sva domaćinstva i pravne osobe preuzeli posude
za otpad, odnosno u tijeku je revizija obveznika i stavljanje koda na kante te potpisivanje ugovornih obveza po novom
Ugovoru o dodjeli koncesije.
Što se tiče deponija, one su tijekom 2012. i 2013. god. povremeno čišćene i sanirane te s njima nije bilo problema
jer se uglavnom poštuju zabrane stavljene na natpisne ploče.
Plan za naredno razdoblje vezan za gospodarenje otpadom – planira se uspostava sustava odvojenog skupljanja i
obrade biološki razgradivog otpada kao i obrada građevinskog otpada.
Općina Brodski Stupnik nema lokaciju za službeno odlagalište otpada iz razloga što je odvoz komunalnog otpada
povjereno koncesionaru tvrtki «Jakob Becker» d.o.o. Gornja Vrba.
Općina Brodski Stupnik nije koristila sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sanaciju
odlagališta komunalnog otpada.
3. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA
Prostorni plan uređenja Općine Brodski Stupnik (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 21/2002,
20/2007, 26/2012, 1/2015 i 14/2014) utvrđuje uvjete uređivanja prostora Općine Brodski Stupnik, određuje svrhovito
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korištenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i saniranje građevinskog i drugog zemljišta, zaštitu okoliša te zaštitu kulturnih
dobara i osobito vrijednih dijelova prirode na razmatranom prostoru.
Uvjeti za određivanje i razgraničenje namjena površina proizašli su iz karakteristika razmatranog područja,
mogućnosti korištenja prostornih resursa, uvjeta zaštite prirodnih vrijednosti i kulturnih dobara, uključivo ciljeve i
smjernice utvrđene prostorno-planskom dokumentacijom više razine, te razvojne potrebe Općine Brodski Stupnik, kao
što su:
- prostorno-prirodni i prometni uvjeti,
- zatečena izgrađena struktura naselja (objekti i komunalna infrastruktura),
- prirodne i krajobrazne vrijednosti,
- smjernice Strategije i Programa prostornog uređenja te Strategije prometnog razvitka Republike Hrvatske, uključivo
Prostorne planove Brodsko-posavske županije,
- poljoprivredno i šumsko zemljište,
- vodoopskrbna i vodozaštitna područja,
- potreba urbanog, demografskog i gospodarskog razvoja Općine Brodski Stupnik,
- održivo korištenje resursa te očuvanje kvalitete prostora i okoliša, uz unapređenje kvalitete života.
Prostornim se planom osiguravaju temeljni uvjeti za ukupni društveni i gospodarski razvitak, zaštitu okoliša, te
svrhovito korištenje prostora, prirodnih i kulturno povijesnih dobara.
4. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM
U svrhu uspostave cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom, na sjednici Općinskog vijeća Općine
Brodski Stupnik, održanoj 30. siječnja 2018. godine usvojen je Plan gospodarenja otpadom Općine Brodski Stupnik
2017-2022 (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 02/18).
5. ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU
OPĆINE UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA
Na području Općine djeluje komunalno poduzeće „Jakob Becker“ d.o.o. Gornja Vrba koja vrši skupljanje, odvoz
i zbrinjavanje komunalnog otpada (putem ugovora o koncesiji).
Izgradnja reciklažnog dvorišta i reciklažnog dvorišta za građevinski otpad još nije regulirano.
6. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO SKUPLJANJE
OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTVARENJU
CILJEVA NA PODRUČJU OPĆINE
Prema podacima dostavljenim od strane tvrtke „Jakob Becker“ d.o.o. Gornja Vrba u 2020. godini na području
Općine prikupljeno je:
- Miješanog komunalnog otpada 299,49 tone.
- Ambalaža od papira: 1,40 tona,
- Ambalaža od plastike: 0,40 tona,
- Ambalaža od stakla: 1,00 tona.
Količine komunalnog otpada u 2020. godini utvrđene su na temelju odvage i pratećih listova ovjerenih od strane
ovlaštenih predstavnika tvrtke koja je predala otpad i tvrtke koja je preuzela otpad.
7. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE
OTPADOM, TE STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I LOKACIJA
ONEČIŠĆENIH OTPADOM
7. 1. Na području Općine Brodski Stupnik nema odlagališta.
- Lokacije za reciklažna dvorišta planirana su Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Brodski Stupnik
s lokacijom na Gospodarskoj zoni «Rižino polje».
7. 2. Podaci o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju
Divljih odlagališta na području općine uglavnom nema, osim na nekim mjestima nešto tek malo zamjetno, a što je
putem komunalnog poduzeća rješavano.
8. MJERE POTREBNE ZA OSTVARIVANJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA
NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE
PRIKUPLJANJA OTPADA
Za provedbu mjera postupanja s otpadom stanovništvo se potiče i obavještava putem obavijesti, letaka, Biltena i sl.
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Općina će nastojati osigurati funkcioniranje reciklažnog dvorišta, odnosno mobilne jedinice postavljanjem
odgovarajućeg broja i vrste spremnika za odvojeno skupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla,
plastike i tekstila.
U naseljima gdje nema reciklažno dvorište osigurati funkcioniranje istog posredstvom mobilne jedinice.
9. OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM,
OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM
KATEGORIJAMA OTPADA
Propisane su Planom gospodarenja otpadom sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.
10. MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG
KOMUNALNOG OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA,
METALA, STAKLA I PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA
Tijekom 2021.godine slijedi podjela spremnika u koje će domaćinstva odvajati korisni i bio otpad te papir, staklo i
plastiku, za sada se isto odlaže u namjenski određene vreće.
U dogovoru sa koncesionarom postavljeni su kontejneri na određenim lokacijama za odvojeno prikupljanje otpada.
Krupni otpad se vozi dva puta godišnje.
Kućanstvima je prilikom podjele spremnika/vreća za odvojeno prikupljanje otpada dostavljeni letci na kojim je
objašnjeno i riječima i slikovno odvajanje korisnog otpada, a sve druge informacije za isto mogu se naći i na web stanici
tvrtke „Jakob Beckera“ ili putem telefona.
11. POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, ORGANIZACIJSKI ASPEKTI,
IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA
OTPADOM
Općina Brodski Stupnik nije donijela Program građenja građevina za gospodarenje otpadom.
U planu je izrada projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta.
12. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA
Rokovi izvršenja plana – tijekom 2021. g.
Nositelj izvršenja plana: Općinski načelnik
13. Z A K LJ U Č A K
Općina Brodski Stupnik će tijekom 2021. godine osigurati spremnike za odvojeno skupljanje otpada za sva
kućanstva te boljom uspostavom zelenih otoka u svim naseljima poboljšati će se sustav zbrinjavanja otpada i omogućiti
stanovništvu da se veći dio proizvedenog otpada zbrine na zakonom predviđeni način. Također će kontrolirati i provoditi
nadzor lokacija na kojima je uočeno povremeno nelegalno odlaganje otpada u svrhu sprečavanja nastajanja novih.
Općina će nastojati osigurati mobilno reciklažno dvorište putem kojeg će prikupljati otpad te nastaviti započete
aktivnosti oko ishođenja projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta. Isto tako će se raditi na dodatnim
edukacijama pravnih i fizičkih osoba na području općine. Sve će to dovesti do boljeg sustava gospodarenja otpadom i
poštivanja zakonskih obveza.
KLASA: 351-01/21-01/03
URBROJ:2178/03-01-21-3
Brodski Stupnik, 10. veljače 2021.g.
OPĆINSKI NAČELNIK
Goran Jelinić, ing.
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Na temelju članka 33. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj
11/18 i 13/20), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 26. sjednici održanoj 17. veljače 2021. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za uređenje
i održavanje poljoprivrednih rudina na području
Općine Brodski Stupnik u 2020. godini.
I.
Ovim se Zaključkom usvaja Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih
rudina na području općine Brodski Stupnik u 2020. godini.
II.
Tekst Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području
općine Brodski Stupnik u 2020. godini, sastavni je dio ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenim novinama Općine Brodski Stupnik”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:320-01/21-01/02
URBROJ:2178/03-02-21-4
Brodski Stupnik, 17. veljače 2021. godine
PREDSJEDNIK
Zlatko Prskalo, bacc. admin. publ.
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Na temelju članka 10.st.2. i članka 12.st.2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („N.N.“ br. 20/18, 115/18 i
98/19) i članka 48. Statuta općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 11/18 i 13/20),
Općinski načelnik općine Brodski Stupnik, podnosi Općinskom vijeću općine Brodski Stupnik, slijedeće
IZVJEŠĆE
o primjeni agrotehničkih mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području općine
Brodski Stupnik u 2020. godini
I.

UVOD
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik donijelo je Odluku o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje
i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu u općini Brodski Stupnik
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 7/19.).
Sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, jedinica lokalne samouprave dostavlja Ministarstvu
poljoprivrede i Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo godišnje izvješće o primjeni mjera propisanih Odlukom
svake tekuće godine za prethodnu godinu.
Odlukom iz prethodnog stavka propisano je:
Agrotehničke mjere
- minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta
- sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem,
- suzbijanjem biljnih bolesti i štetočina,
- korištenje i uništavanje biljnih ostataka,
- održavanje organske tvari u tlu,
- održavanje povoljne tvari u tlu,
- zaštita od erozije.
Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
- održavanje živice i međa,
- održavanje poljskih putova,
- uređivanje i održavanje kanala,
- sprječavanje zasjenjivanja,
- sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa.
Općina Brodski Stupnik je javno objavila Odluku o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje
poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu kako bi upoznala vlasnike i posjednike
poljoprivrednog zemljišta o istom.
II.
AGROTEHNIČKE MJERE
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta na području općine Brodski Stupnik uglavnom su se pridržavali svih
odredbi Odluke na način da su vodili računa o održavanju poljoprivrednog zemljišta, sprječavali su zakorovljenost i
obrastanje raslinjem. Po toj mjeri izdana su četiri pisana naloga za postupanje.
U suradnji sa Savjetodavnom službom provodili su postupke za suzbijanje biljnih bolesti i štetočina sukladno
mjerama propisanim posebnim propisima za zaštitu bilja. Korištenjem mehanizacije održavalo se primjereno stanje
poljoprivrednog zemljišta. U uvjetima kada je tlo zasićeno vodom, poplavljeno ili prekriveno snijegom nije se koristila
mehanizacija na poljoprivrednom zemljištu, osim prilikom žetve ili berbe usjeva.
III.
MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA
Na uređivanje odnosno održavanje poljskih putova i kanala uključila se i općina Brodski Stupnik zajedno sa
vlasnicima i posjednicima poljoprivrednog zemljišta. Tako je u 2020. godini Općina uložila znatan dio financijskih
sredstava na održavanje poljskih putova i kanala, nasipanje kamena, tarupanje i sl.
Vezano uz sprječavanje zasjenjivanja susjednih parcela na kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja vlasnici su se
uglavnom pridržavali istoga, te nisu sadili visoko raslinje neposredno uz među, a isto im je uz dugogodišnje bavljenje
poljoprivrednom proizvodnjom poznato od ranije.
IV.
ZAKLJUČAK
Područje općine Brodski Stupnik je u znatnom dijelu pokriveno zelenim obradivim površinama, ali i dijelom
šumskim površinama, te su iste dosta zapuštene.
Općina Brodski Stupnik nastoji, prije svega aktivnim mjerama, potaknuti vlasnike i posjednike zemljišta na njihovo
obrađivanje i sprječavanje njihove zakorovljenosti, te ćemo u 2021. godini objaviti informativni letak na web stranici i
na oglasnim pločama, o obvezi redovitog održavanja poljoprivrednog zemljišta, te o štetnim posljedicama u slučaju
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oglušivanja o isto (novčane kazne i sl.). Navedeno se uglavnom odnosi na brdski dio poljoprivrednih površina, dok su
površine u nizinskom dijelu prilično obrađene i održavane.
KLASA:320-01/21-01/02
URBROJ: 2178/03-01-21-2
Brodski Stupnik, 04. veljače 2021.godine
NAČELNIK
Goran Jelinić, ing.
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Na temelju članka 33. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 11/18 i
13/20), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 26. sjednici održanoj 17. veljače 2021. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom
pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Brodski
Stupnik za 2020. godinu
I.
Usvaja se Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom
i davanja na korištenje bez javnog poziva i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Općine Brodski Stupnik za 2020. godinu, koje je podnio Općinski načelnik.
II.
Tekst Izvješća za 2020. godinu sastavni je dio ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenim novinama Općine Brodski Stupnik”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
KLASA:402-01/21-01/17
URBROJ:2178/03-02-21-3
Brodski Stupnik, 17. veljače 2021. godine
PREDSJEDNIK
Zlatko Prskalo, bacc. admin. publ.
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Na temelju članka 49. stavak 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (N.N. 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 48.
Statuta općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 11/18 i 13/20), Općinski načelnik
općine Brodski Stupnik, donosi
I Z V J E Š Ć E
o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom, davanja na
korištenje bez javnog poziva i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
području
Općine Brodski Stupnik za 2020. godinu
I.
Sredstva od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, davanja na korištenje bez javnog
poziva poljoprivrednog zemljišta i koncesije u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Brodski Stupnik za
2020. godinu ostvarena su u ukupnom iznosu od 368.878,63 kuna i to:
• sredstva od zakupa poljoprivrednog zemljišta (zakup, privremeno korištenje, dugogodišnji zakup i dugogodišnji
zakup za ribnjake)…….52.063,01 kuna,
• sredstva od koncesije poljoprivrednog zemljišta……..240.875,48 kuna,
• sredstva od prodaje poljoprivrednog zemljišta……. … 75.940,14 kuna.

II.
Ostvarena sredstva iz točke I. utrošena su:
- program uređenja ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu i
akvakulturu
- usluge tekućeg održavanja poljskih i brdskih kanala,
- usluge tekućeg održavanja poljskih putova,
- održavanje zapuštenog zemljišta u vlasništvu RH.
III.
Ovo Izvješće objavit će se u „Službenim novinama Općine Brodski Stupnik“.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
KLASA: 402-01/21-01/
URBROJ:2178/03-01-21-1
Brodski Stupnik, 10. veljače 2021.g.
NAČELNIK
Goran Jelinić, ing.
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Na temelju članka 33. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj
11/18 i 13/20), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 26. sjednici održanoj 17. veljače 2021. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa šumskog doprinosa za
Općinu Brodski Stupnik za 2020. godinu
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa šumskog doprinosa Općine Brodski Stupnik za 2020. godinu, koje je
podnio Općinski načelnik.
II.
Tekst Izvješća o izvršenju Programa šumskog doprinosa za Općinu Brodski Stupnik za 2020. godinu, sastavni
je dio ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenim novinama Općine Brodski Stupnik”.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:402-01/21-01/16
URBROJ:2178/03-02-21-3
Brodski Stupnik, 17. veljače 2021. godine
PREDSJEDNIK
Zlatko Prskalo, bacc. admin. publ.
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Na temelju članka 65. Zakona o šumama («N.N.» broj 104/05) i članka 48. Statuta općine Brodski Stupnik
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 11/18 i 13/20), Općinski načelnik općine Brodski Stupnik,
podnosi Općinskom vijeću
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa
za 2020. godinu
Članak 1.
Sredstva šumskog doprinosa za 2020 godinu ostvarena su u iznosu od 570.401,75 kune a utrošena su za
izgradnju komunalne infrastrukture sukladno Programu građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području općine Brodski Stupnik za 2020. godinu i to:
- Izgradnja nerazvrstane ceste u ulici Hrvatsko proljeće u Brodskom Stupniku 100.000,00 kuna
- Izgradnja pješačkog mosta u Brodskom Stupniku 15.500,00 kuna
- Izgradnja oborinske kanalizacije u Starom Slatiniku 21.000,00 kuna
- Izgradnja javne rasvjete u ulici Radničko naselju Brodski Stupnik i Kralja Zvonimira Stari Slatinik 74.250,00
kuna
- Izgradnja i postavljanje nadstrešnica na autobusnim stajalištima 43.770,00 kuna
- Biciklističke staze (projekta dokumentacija) 164,320,00 kuna
- Izgradnja dječjih igrališta 125.500,00 kuna
- Parkiralište 26.061,75 kuna.
Članak 2.
Ovo Izvješće objavit će se u “Službenim novinama Općine Brodski Stupnik”.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA: 402-01/21-01/16
URBROJ:2178/03-01-21-1
Brodski Stupnik, 10. veljače 2021. godine
Načelnik
Goran Jelinić, ing.
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Na temelju članka 33. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj
11/18 i 13/20), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 26. sjednici održanoj 17. veljače 2021. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru u 2020. godini

I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru za 2020. godinu, koje je podnio Općinski načelnik.

II.
Tekst Izvješća o izvršenju Programa sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru u 2020. godini sastavni je dio ovog Zaključka.

III.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenim novinama Općine Brodski Stupnik”.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:402-01/21-01/15
URBROJ:2178/03-02-21-3
Brodski Stupnik, 17. veljače 2021.godine
PREDSJEDNIK
Zlatko Prskalo, bacc. admin. publ.
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Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12), te članka
48. Statuta općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 11/18 i 13/20) Općinski
načelnik općine Brodski Stupnik, podnosi Općinskom vijeću

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru u 2020. godini
Članak 1.
Sredstva od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2020. godini ostvarena su u
iznosu od 7.661,22 kuna, a utrošena su za izradu 5. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Brodski Stupnik te
poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja sukladno Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2020. godinu.
Članak 2.
Ovo Izvješće objavit će se u “Službenim novinama Općine Brodski Stupnik”.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA: 402-01/21-01/ 15
URBROJ:2178/03-01-21-1
Brodski Stupnik, 11. veljače 2021. godine
Načelnik
Goran Jelinić, ing.

34

Na temelju članka 33. Statuta Općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj
11/18 i 13/20), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 26. sjednici održanoj 17. veljače 2021. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o potrošnji financijskih sredstava iz Proračuna općine
Brodski Stupnik dodjeljenih temeljem javnog natječaja za 2020. godunu
za financiranje aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa
za opće dobro koje provode udruge

I.
Usvaja se Izvješće o potrošnji financijskih sredstava iz Proračuna općine Brodski Stupnik dodjeljenih temeljem
javnog natječaja za 2020. godunu za financiranje aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje
provode udruge na području Općine Brodski Stupnik.
II.
Tekst Izvješća o potrošnji financijskih sredstava iz Proračuna općine Brodski Stupnik dodjeljenih temeljem
javnog natječaja za 2020. godunu za financiranje aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje
provode udruge na području Općine Brodski Stupnik, sastavni je dio ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenim novinama Općine Brodski Stupnik”.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:402-01/21-01/06
URBROJ:2178/03-02-21-25
Brodski Stupnik, 17. veljače 2021. godine
PREDSJEDNIK
Zlatko Prskalo, bacc. admin. publ.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRODSKI STUPNIK
Povjerenstvo za provedbu natječaja
Brodski Stupnik, Stjepana Radića 117
E-mail: opcina-brodski.stupnik@sb.t-com.hr
OIB: 92052545477
KLASA: 402-01/21-01/06
URBROJ:2178/03-01-21-24
Brodski Stupnik, 16. veljače 2021. godina
OPĆINSKOM VIJEĆU
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
P R E D M E T: Izvješća o potrošnji financijskih sredstava iz Proračuna općine Brodski Stupnik
dodijeljenih temeljem javnog natječaja za 2020. godinu za financiranje
aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode
udruge
Općina Brodski Stupnik je sukladno Pravilniku o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa
za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Brodski Stupnik (Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 15/2015) raspisala javni natječaj za dodjelu financijskih sredstva, odnosno nefinancijske podrške
udrugama i drugim organizacijama civilnog društva koje doprinose razvoju sporta, kulture i tehničke kulture za 2020.
godinu.
Povjerenstvo za provedbu Natječaja za dodjelu sredstava koji je trajao do 14. veljače 2020. godine po izvršenoj
administrativnoj provjeri ispunjavanja propisanih uvjeta iz Javnog natječaja za 2020. godinu uputilo je Općinskom
načelniku prijedlog dodjele sredstava na daljnji postupak donošenja odluke.
Općinski načelnik je na temelju provedenog postupka zaprimanja, pregleda, vrednovanja i ocjenjivanja
dostavljene dokumentacije po raspisanom Javnom natječaju, a na prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja prihvatio
ponude slijedećih udruga i drugih organizacija civilnog društva za dodjelu financijskih sredstava, odnosno nefinancijske
podrške za provedbu aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koja se provode sredstvima proračuna
općine Brodski Stupnik za 2020. godinu, kako slijedi:
R.br.

Naziv, adresa, sjedište i OIB udruge

Prioritetno
područje 1

1.

Podrška
institucionalnom i
organizacijskom
razvoju udruga
usmjerenih razvoju i
promicanju kulture,
njegovanju kulturne
baštine, tehničke
kulture (KUD-ovi,
zavičajna društva,
folklorne skupine,

2.

Pučka pjevačka skupina "Veseli Slatinčani" Stari
Slatinik, Hrvatskih branitelja 181, Stari Slatinik
OIB: 56029045487
Zavičajno društvo Stari Slatinik, Hrvatskih
branitelja 181, Stari Slatinik
OIB: 56377707956
KUD "Zrinski" Brodski Stupnik, Stjepana Radića
37, Brodski Stupnik
OIB: 61890716585

Prioritetno
područje
prijave

3.

Ukupan
iznos
odobrenih
sredstava
12.951,54 kn

16.240,82 kn

34.331,86 kn
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Napomena

Dodjela
nefinancijske
podrške u
nekretninama korištenje prostorije
u zgradi “Stare
škole“ u Brodskom
Stupniku

udruge tehničke
kulture-informatičke
udruge i dr.).

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Prioritetno
područje 2

1.

Podrška
institucionalnom i
organizacijskom
razvoju udruga
usmjerenih razvoju i
promicanju sporta i
dr. (nogometni
klubovi, košarkaški
klubovi, šahovski
klubovi, lovačke
udruge, i dr.)

2.

Udruga "Spretne ruke", Hrvatskih branitelja 181,
Stari Slatinik, OIB: 95445097346
Udruga slijepih Brodsko posavske županije
Starčevićeva 58, Slavonski Brod
OIB:94363523561
Udruga korisnika bežičnih sustava BS Wireless,
Stjepana Radića 17, Brodski Stupnik
OIB: 37663544146
Udruga "Eko - etno" selo Lovčić, Lovčić 98,
Lovčić
OIB: 33378705459
Udruga 108. brigade ZNG RH, S. Marjanovića 2,
Slavonski Brod
OIB: 63777205587
Udruga Zlatnik, Hrvatskih branitelja 155, Stari
Slatinik
OIB: 92466352934
Udruga za djecu Bubamara, Stjepana Radića 117,
Brodski Stupnik
OIB: 31415895248
Pjevačka skupina „Drumarice“, Stjepana Radića
101 A, Brodski Stupnik
OIB: 89363332114
Udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka
„Slavonac“, Slavonski Brod
OIB: 14134817373
Sindikat umirovljenika Hrvatske, podružnica
Brodski Stupnik
OIB: 68205802695
Udruga za mlade „Stup“, Stjepana Radića 117,
Brodski Stupnik
OIB: 51775728009
Športsko društvo Brodski Stupnik – Stari Slatinik ,
Petra Zrinskog 88, Brodski Stupnik
OIB: 70376952405
Lovačko društvo Oriovac
Trg hrvatskog preporoda 1, Oriovac
OIB:55918035734

10.690,16 kn
2.055,80 kn

4.522,76 kn

5.139,50 kn

2.261,38 kn

18.913,36 kn

5.550,66 kn

12.951,54 kn

6.578,56 kn

1.027,90 kn

6.784,14 kn

26.843,50 kn

5.641,03 kn

3.

Nogometni klub „Slavonac“, Omladinska 2,
Brodski Stupnik
OIB: 41489812949

Dodjela nefinancijske
podrške u nekretninama –
82.086,65 kn korištenje sportskog
objekta u Brodskom
Stupniku

4.

Nogometni klub „Svačić“ Stari Slatinik,
OIB: 74030901304
Kinološka udruga „Posavac“, Hrvatskih branitelja
181, Stari Slatinik
OIB: 02485846572

95.897,44 kn

5.

6.

Šahovski klub „Zrinski“ Stari Slatinik, Hrvatskih
branitelja 181, Stari Slatinik
OIB: 04703824137

4.473,92 kn

5.057,47 kn

Nakon donesene Odluke o dodjeli sredstava, Općinski načelnik je zaključio ugovor o dodjeli sredstava kojim
su regulirane sve obveze korisnika i davatelja sredstava.
Odobrena sredstva po zaključenim ugovorima za 2020. godinu su u cijelosti isplaćena svim udrugama osim
NK „SLAVONAC“ Brodski Stupnik čiji iznos je umanjen za 21.124,68 kuna.
U Zaključku o postupanju u provedbi kontrole namjenskog trošenja sredstava donesenog na 24. sjednici
Općinskog vijeće Općine Brodski Stupnik održanoj 20. studenog 2020. godine, stoji da je Općinsko vijeće Općine
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Brodski Stupnik suglasno s prijedlogom Povjerenstva za provedbu natječaja za dodjelu financijskih sredstava koje je
obavilo kontrolu namjenskog trošenja sredstava za 2019. godinu uz angažiranje i neovisne revizorske tvrtke, da se NK
„Slavonac“ Brodski Stupnik obustavi isplate dijela sredstava po Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava iz Proračuna
općine Brodski Stupnik za 2020. godinu u iznosu od 21.124,68 kuna zbog nenamjenskog trošenja odobrenih sredstava
po Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava iz Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2019. godinu.
Obzirom da je člankom 28. Pravilnika o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće
dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Brodski Stupnik (Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 15/2015) propisano da su svi korisnici sredstava proračuna Općine Brodski Stupnik dužni na propisanim
obrascima (Obrazac opisnog izvješća–A12 i Obrazac financijskog izvješće-A13) dostaviti izvješće o potrošnji
najkasnije do 31. siječnja 2021. godine, gdje je pojašnjeno da se uz opisna izvješća dostavljaju i popratni materijali
(isječci iz novina, video i audio zapisi, fotografije i dr.) a u financijskom izvješću navode se cjelokupni troškovi
aktivnosti, projekta i/ili programa, neovisno o tome iz kojeg su izvora financirani. Obvezno se dostavljaju i dokazi o
nastanku troška podmirenog iz sredstava proračuna Općine (preslici faktura, ugovora o djelu ili ugovora o autorskom
honoraru s obračunima istih) te dokazi o plaćanju istih (preslika naloga o prijenosu ili izvoda sa žiro računa).
Ujedno je Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (N.N.
br. 31/15) propisana obveza izvještavanja o potrošnji sredstava iz javnih izvora uključujući i sredstava iz državnog
proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Za izvještavanje o potrošnji proračunskih
sredstava za poslovnu godinu propisan je i obrazac PROR-POT, a dostavlja se također davatelju sredstava.
Izvršenim pregledom pristiglih izvješća o potrošnji sredstava od strane Povjerenstva utvrđeno je da dvije udruge
nisu u propisanom roku dostavile traženo izvješće za 2020. godinu, odnosno dostavljeno je 8. veljače 2021. (NK
„Slavonac“ Brodski Stupnik i Udruga EKO-ETNO SELO LOVČIĆ), dok Udruga Sindikat umirovljenika – podružnica
Brodski Stupnik nije uopće dostavila izvješće.
Detaljnim uvidom u dostavljena izvješća o potrošnji proračunskih sredstava utvrđeno je da četiri udruge trebaju
dopuniti svoja izvješća potrebnom dokumentacijom i to: Udruga 108. brigada, Lovačko društvo Oriovac, Udruga
„Spretne ruke“ i Udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka „SLAVONAC“ Brodski Stupnik, dok su ostale udruge
opravdale primljena sredstva.
Predsjednik Povjerenstva
Dragica Lončar, oec.

38

Na temelju članka 33. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj
11/18 i 13/20), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 26. sjednici održanoj 17. veljače 2021. godine, donosi

ZAKLJUČAK
u povodu Informacije o sudskim postupcima koji se vode kod
Općinskog suda u Slavonskom Brodu
I.
Ovim se Zaključkom prima na znanje Informacija o sudskim postupcima Općine Brodski Stupnik koji se vode
kod Općinskog suda u Slavonskom Brodu.
U vođenju sudskih postupaka Općinu Brodski Stupnik zastupa Zajednički odvjetnički ured Pracni & Novak, A.
Štampara 43, Slavonski Brod.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenim novinama Općine Brodski Stupnik”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:023-01/21-01/05
URBROJ:2178/03-02-21-3
Brodski Stupnik, 17. veljače 2021. godine
PREDSJEDNIK
Zlatko Prskalo, bacc. admin. publ.
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Izvještaj o sudskim postupcima u koje je uključena Općina Brodski Stupnik
Svi predmeti su vezani za nekretninu u vlasništvu Općine Brodski Stupnik , k.o Brodski Stupnik, k.č.br.4048/3
Kuća i dvorište u Selu sa 244m2, koja u naravi predstavlja poslovni prostor i nus prostorije (ukupne površine
115 m2).
Navedenu nekretninu je Općina prenijela u svoje vlasništvo 23.01.2017. okončanim postupkom koji je rezultirao
Rješenjem o naknadno pronađenoj ostavinskoj imovini.
Prije Domovinskog rata u navedenom prostoru je bila trgovina, a za vrijeme ratnih događanja u istom prostoru je bilo
skladište za humanitarnu pomoć, a jedno vrijeme je prostor koristio DVD Brodski Stupnik.
Zakon je obavezivao JLS da se trebaju brinuti o svim objektima na svom području za koje nije utvrđeno vlasništvo tako
da je Općina navedeni prostor dala u zakup za trgovinu K-IVA d.o.o., dir.Tomislav Bašić (24.01.1997.).
Gosp.Tomislav Bašić, odnosno gđa.Biljana Bašić kao ovlaštena osoba Agrobit d.o.o. nastavljaju korištenje prostora u
svim narednim godinama sve do danas, potpisujući ugovore o zakupu poslovnog prostora (27.03.2006.; 02.04.2012.).
Kroz sudske postupke koji će slijediti, pojavljuje se dokument „Sporazum o korištenju i čuvanju nekretnine) potpisan
03.12.2012.godine između Agrobit d.o.o. kao trenutnog posjednika i Vučjak d.o.o. , ul.Vojvode Stepe Stepanovića br.6,
Srpski Brod (BiH) koji se predstavlja kao pravni slijednik tvrtke koja je prije rata bila u posjedu nekretnine u kojoj je
bila trgovina.
25.04.2014. godine Agrobit d.o.o. traži očitovanje od Općine o vlasništvu i pravu na nekretninu.
Za vrijeme trajanja svih ugovora o zakupu poslovnog prostora, isti se od zakupnika uz određena kašnjenja plaćaju sve
do 2016.godine kada u potpunosti prestaje plaćanje ugovorne obveze.
30.01.2017. u predmetu P-28/17 tužitelj Agrobit d.o.o. tuži Općinu, radi utvrđenja ništetnosti (Ugovor o zakupu
nije bio solemniziran). Presuda od 4.5.17.g. kojom je usvojen zahtjev za utvrđenje, potvrđena presudom Županijskog
suda Velika Gorica Gž-929/17 od 5.12.2018.g.
08.05.2017. Ps-5/17 tužitelj Općina tuži Agrobit d.o.o. radi predaje u posjed nekretnine, odnosno iseljenja iz
prostora. Presuda u korist Općine za iseljenje donesena 24.1.18.g. te je odbijen prijedlog da se u predmet uključi
„umješač“ Vučjak d.o.o. Tuženi je uložio žalbu i predmet se još uvijek nalazi na rješavanju na drugostupanjskom sudu
Nakon pokušaja naplate potraživanja u pokrenutom predmetu P-144/17 tužitelj Općina tuži Agrobit d.o.o. radi
naknade umjesto neplaćene zakupnine- predmet čeka rješavanje predmeta „ iseljenja“.
05.02.2018. P-11/18 tužitelj Vučjak d.o.o. protiv tuži Općinu radi utvrđivanja prava vlasništva nad nekretninom.
Osporava se pravo vlasništva Općine nad nekretninom k.č.br.4048/3 Kuća i dvorište u Selu sa 244m2, koja u naravi
predstavlja poslovni prostor i nus prostorije (ukupne površine 115 m2), a koju je Općina prenijela u svoje vlasništvo
23.01.2017. okončanim postupkom koji je rezultirao Rješenjem o naknadno pronađenoj ostavinskoj imovini. Tužitelj
dostavlja kao dokaz neovjerenu kopiju Ugovora o kupoprodaji nekretnine iz 1969.godine
Prvostupanjska presuda biti će proglašena 16.3.2021.g.

22.03.2018. P-10/18 tužitelj Vučjak d.o.o. podnosi tužbu protiv Općine, Mladena Lončarić i Ankice Klisurić, rođ.
Lončarić, radi utvrđenja da određena imovina ne ulazi u ostavinu- Tužba je pravomoćno odbijena presudom od
29.11.18.g. koja je potvrđena drugostupanjskom presudom Županijskog suda Zagreb broj Gž-108/20 od 2.6.20.g.

14.06.2019.godine Agrobit d.o.o. dostavlja po punomoćniku „Zahtjev za sklapanje Ugovora o zakupu nekretnine
(poslovnog prostora), gdje navodi da je spreman platiti jednokratnu naknadu za korištenje poslovnog prostora i to od
dana isteka prethodnog Ugovora o zakupu (od 01.03.2017.-30.06.2019.) u ukupnom iznosu 49.410,00 kn.
Na navedeno se Općina očitovala da je prijedlog namirenja neosnovan jer bez obzira na presudu za ništetnost Ugovora
(koji nije bio solemniziran), Općina je tražila naknadu po alternativnoj osnovi na ime korištenja tuđe stvari.
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Općina je izrazila spremnost za sklapanjem Ugovora o najmu prostora ukoliko Agrobit d.o.o. podmiri sva obračunata
dugovanja koja su na dan 26.06.2019. iznosila 170.513,00 kn bez bilo kojeg obračuna određene „izgubljene dobiti“ na
ime nekorištenja dostupnih izvora financiranja za rekonstrukciju i adaptaciju navedenog prostora.

Načelnik Općine Brodski Stupnik
Goran Jelinić, ing.
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Na temelju članka 33. Statuta Općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj
11/18 i 13/20), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 26. sjednici održanoj 17. veljače 2021. godine, donosi
ODLUKU
o sufinanciranju troškova otplate duga korisnicima stanova u vlasništvu
Republike Hrvatske (Omladinska ulica i Rižino polje)

I.
Donosi se Odluka o sufinanciranju dijela troškova duga korisnicima stanova u vlasništvu Republike Hrvatske
(Omladinska ulica i Rižino polje) sukladno financijskim pokazateljima korisnika.
II.
Ovalašćuje se Općinski načelnik da na temelju priloženih dokaza o ostvarenim prihodima za proteklu godinu
ponaosob za svakog korisnika donese odluku o visini jendokrane naknade kao pomoć u plaćanju duga za korištenje
stanova preuzetih od strane nadležnog Ministarstva.
III.
Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Općine Brodski Stupnik”.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:402-01/21-01/24
URBROJ:2178/03-02-21-1
Brodski Stupnik, 17. veljače 2021. godine
PREDSJEDNIK
Zlatko Prskalo, bacc. admin. publ.
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Na temelju članka 33. Statuta Općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj
11/18 i 13/20) Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik, na svojoj 26. sjednici održanoj 17. veljače 2021. godine,
donosi
O D L U K U
o dodjeli kapitalne pomoći komunalnom poduzeću LOCORUM d.o.o. u 100%-om vlasništvu Općine Brodski
Stupnik za nabavku kombi vozila
I.
Odobrava se kapitalna pomoć komunalnom poduzeću „LOCORUM“ d.o.o. Brodski Stupnik OIB:40032076780
u 100%-om vlasništvu Općine Brodski Stupnik za nabavkom kombi vozila potrebnog za rad i poslovanje poduzeća u
ukupnom iznosu od 30.000,00 kuna.
II.
Sredstava iz točke I. ove Odluke padaju na teret proračuna Općine Brodski Stupnik za 2021. godinu.
Izvješće o utrošenim sredstvima kapitalne pomoći dostavit će se odmah po realizaciji kupovine kombi vozila.
III.
Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Općine Brodski Stupnik.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
KLASA: 402-01/21-01/21
URBROJ:2178/03-02-21-2
Brodski Stupnik, 17. veljače 2021.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Prskalo, bacc. admin. publ.

43

Na temelju članka 33. Statuta Općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 11/18
i 13/20) Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 26. sjednici održanoj 17. veljače 2021. godine, donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu LOCORUM d.o.o. Brodski Stupnik
na cjenik grobnih usluga na području Općine Brodski Stupnik
Članak 1.
Ovom se Odlukom daje suglasnost trgovačkom društvu LOCORUM d.o.o. Brodski Stupnik na cjenik grobnih
usluga na području Općine Brodski Stupnik.
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je cjenik usluga od 10. veljače 2021.godine.
Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Općine Brodski Stupnik.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
KLASA: 307-01/21-01/01
URBROJ: 2178/03-02-21-4
Brodski Stupnik, 17. veljače 2021. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Prskalo, bacc. admin. publ.
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Na temelju članka 33. Statuta Općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj
11/18 i 13/20) Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 26. sjednici održanoj 17. veljače 2021. godine,
donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu LOCORUM d.o.o. Brodski Stupnik
na cjenik održavanja javnih površina na području Općine Brodski Stupnik
Članak 1.
Ovom se Odlukom daje suglasnost trgovačkom društvu LOCORUM d.o.o. Brodski Stupnik na cjenik
održavanja javnih površina na području Općine Brodski Stupnik.
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je cjenik usluga od 10. veljače 2021.godine.
Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Općine Brodski Stupnik.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
KLASA: 307-01/21-01/01
URBROJ: 2178/03-02-21-5
Brodski Stupnik, 17. veljače 2021. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Prskalo, bacc. admin. publ.
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Na temelju članka 33. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj
11/18 i 13/20) Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 26. sjednici održanoj 17. veljače 2021. godine, donosi
ODLUKU
o dodjeli pomoći obrtnicima, malim i srednjim poduzećima s područja
Općine Brodski Stupnik zbog epidemije bolesti COVID – 19
Članak 1.
Općina Brodski Stupnik će dodijeliti bespovratna sredstva iz proračuna Općine Brodski Stupnik u cilju
suzbijanja negativnih ekonomskih posljedica zbog epidemije bolesti COVID – 19, kako bi se pomoglo obrtnicima,
malim i srednjim poduzećima (u daljnjem tekstu: poduzetnicima) s područja Općine Brodski Stupnik da održe likvidnost
i očuvaju postojeća radna mjesta.
Članak 2.
Sredstva će se dodijeliti svim poduzetnicima s područja Općine Brodski Stupnik u visini mjesečne cijene
komunalne naknade za svaki mjesec u kojem je poduzetnik imao djelomičnu ili potpunu obustavu rada određenih
gospodarskih djelatnosti.
Maksimalni odobreni iznos ne smije prelaziti 400,00 HRK mjesečno po pojedinom poduzetniku.
Potpora se može ostvariti samo za puni mjesec u kojem je poduzetnik imao potpunu ili djelomičnu obustavu
rada i provođenja gospodarskih aktivnosti.
Dodijeljeni iznosi potpora ovisit će o raspoloživim proračunskim sredstvima i broju zahtjeva za dodjelom
potpore, tako da navedeni iznosi potpore mogu biti i razmjerno manji.
Članak 3.
Pravo na isplatu pomoći ostvaruju poduzetnici s područja Općine Brodski Stupnik prijavom na javni poziv.
Javni poziv raspisuje Općinski načelnik objavom na mrežnim i facebook stranicama Općine Brodski Stupnik i
oglasnim pločama.
Ovlašćuje se Općinski načelnik za provedbu ove Odluke i objavu javnog poziva te utvrđivanje dokumentacije
koju je podnositelj dužna priložiti.
Općinski načelnik donosi odluku o dodjeli jednokratnih pomoći.
Članak 4.
Pomoći iz ove Odluke nemaju obilježja državne potpore male vrijednosti, jer su sastavni dio gospodarskih mjera
predloženih od strane Vlade RH koje spadaju u očuvanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima usmjerena je na
poduzetnike koji obavljaju gospodarsku djelatnost.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Brodski Stupnik“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
KLASA: 311-01/21-01/02
URBROJ:2178/03-02-21-1
Brodski Stupnik, 17. veljača 2021. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Prskalo, bacc. admin. public.

Izdavač: Općina Brodski Stupnik; Glavni urednik: Goran Jelinić – općinski načelnik
Tel./Fax.: 035/ 427 137, e-mail: opcina-brodski.stupnik@sb.t-com.hr
web: www.brodski-stupnik.hr
Službene novine izlaze po potrebi.
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