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      REPUBLIKA HRVATSKA  

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

    OPĆINA BRODSKI STUPNIK 

               Općinsko vijeće 

 

KLASA:021-05/21-02/02 

URBROJ:2178/03-02-21-2 

Brodski Stupnik,  26. ožujak 2021. godine 

 

Z A P I S N I K 

 

o radu 27. sjednice Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik održane 26. ožujka 2021. godine u 

18,00 sati u prostorijama vijećnice Općine Brodski Stupnik, Stjepana Radića 117, Brodski Stupnik. 

Nazočni:                                                                    Odsutni: 

1. Zlatko Prskalo, predsjednik                          1. Goran Blatančić 

2. Dražen Klisurić                                             2. Martin Horvatović 

3. Marko Čorak                                                 3. Mile Magdić 

4. Tomislava Prskalo                                         4. Alen Ključević 

5. Antonija Lončarić                                           

6. Maja Medved                                                  

7. Tomislav Lovinčić 

8. Josipa Gavran Ećimović 

9. Jasna Bošković 

Ostali nazočni: 

1. Goran Jelinić, općinski načelnik 

2. Dragica Lončar, pročelnica JUO 

3. Ankica Madžar,  službenica JUO 

Zapisničar: Ankica Madžar 

 

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

9 članova Općinskog vijeća, što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje. 

 Predlaže izmjenu i dopunu dnevnog reda tako da se točka 11. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

pomiče za jedno mjesto i postaje točka 12. a nova točka postaje točka 11. koja glasi: „Prijedlog 

izmjena i dopuna Odluke o uvjetima obavljanja trgovine na malo izvan prodavaonice putem 

pokretne trgovine na području Općine Brodski Stupnik“. Dopunjeni dnevni red daje na usvajanje 

kako slijedi: 

 

D N E V N I   R E D: 

1. Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik 

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

3. a) Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Brodski Stupnik za    

             2020. godinu  

         b) Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2020. godine 

         c) Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o godišnjem popisu dugotrajne  imovine,  

 sitnog inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja na dan 31.12.2020.  

4. a). Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata    

               i uređaja komunalne  infrastrukture za 2020.g.  
          b). Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja  

                komunalne infrastrukture za 2020.g.  
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          c). Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa  izgradnje i  

               održavanja objekata u vlasništvu  Općine Brodski Stupnik za 2020.g. 

          d).  Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa razvoja  

                gospodarstva i  ruralnog turizma za 2020.g   
          e).  Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi i  

                zdravstvene zaštite za 2020.g.   

          f).  Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa vatrogastva, civilne  

                zaštite i protugradne obrane za 2020.g.   

         g).  Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u     

                području društvenih djelatnosti za  2020.g. 

5.  Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna (6. izmjene i dopune) Prostornog plana 

uređenja Općine Brodski Stupnik  

6. Prijedlog Odluke o upisu statusa nerazvrstane ceste na području Općine Brodski 

Stupnik  kao javnog dobra u općoj uporabi – neotuđivo vlasništvo Općine Brodski 

Stupnik  

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu 

Jedinstvenog upravnog odjela općine Brodski Stupnik   

8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće 

službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brodski Stupnik   

9. Prijedlog odluke o izmjenama  i dopunama Odluke o komunalnom redu  

10. Izvješće o radu komunalnog redara za 2020. godinu  

11. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o uvjetima obavljanja trgovine na malo izvan 

prodavaonice putem pokretne trgovine na području Općine Brodski Stupnik 

12. Pitanja i prijedlozi vijećnika  

 

    Dnevni red sa predloženi izmjenama i dopunama jednoglasno je usvojen. 

 

Točka 1. Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik 

 

Zlatko Prskalo: Daje na usvajanje Zapisnik o radu 26. sjednice Općinskog vijeća te kako primjedbi 

nije bilo, isti je jednoglasno usvojen. 

 

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

Goran Jelinić:  U izvještajnom razdoblju od zadnje sjednice tj. od 27. veljače-26. ožujak 2021. 

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

na području Općine: 

- Potpisan je Ugovor za projekt „Poljoprivredno-poduzetničkog inkubatora“ u našoj gospodarskoj 

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

(EU sredstva) ukupne vrijednosti 31.530.333,00 kn (85 % 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. 

- Na Fond za sufinanciranje EU projekata (MRRFEU) prijavljen je projekt PPI u maksimalnom 

prihvatljivom intenzitetu potpore (do 50%) i iznosu 2.364.774,97 kn. 
- Završeni su radovi i opremanje 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. 

- Odobrena su 3 nova projekta iz iste Mjere PRR RH 2014-2020, u sklopu kojih ćemo uređivati 

prostore oko Lovačke kuće i „Zdenca“ u Gajiću u Starom Slatiniku te „Rudnika“ povrh plantaže u 

Brodskom Stupniku, ukupne vrijednosti preko 2 mil.kn. 

- U završnoj fazi je izvođenje radova na rekonstrukciji ceste u ulici „Hrvatskog proljeća“ u 

Brodskom Stupniku te se narednih dana očekuje asfaltiranje 
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- Započeli smo izvođenje radova na izgradnji „Parkirališta pokraj groblje u Brodskom Stupniku“ 

za koji smo odobreni sa 200.000,00 kn iz Programa PORLZ (MRRFEU), ukupne vrijednosti 

531.375,00 kn koje očekujemo završiti u narednih 15-ak dana 

- Zaprimili smo Odluku o financiranju projekta „Sreća treće dobi“ za koji predstoji izdavanje 

potpisivanje Ugovora. Općina Brodski Stupnik ovim projektom želi doprinijeti poboljšanju 

kvalitete života stanovništva starijeg od 65 godina putem organiziranog "dnevnog boravka" te 

unaprjeđenje kvalitete socijalnih usluga. 

Ukupna vrijednost projekta koji će se 100% financirati iz ESF-a je 1.754.633,59 kn te provoditi 24 

mjeseca. 

- Ostali ranije započeti projekti (ESF) se provode bez značajnijih problema 

- Održavanje javnih površina, nerazvr. cesta (Voćarska, Rižino polje), poljskih i brdskih puteva  te 

kanalske mreže (III. i IV. reda) odvijalo se redovitim korištenjem usluga našeg komunalnog 

poduzeća koje je u proteklom vremenu izvršilo sanaciju rasvjetnih stupova te keramičarske radnje 

u zgradi Općine. 

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

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

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

prestaje djelovanje TZ-a općina jer smo dobili Rješenje Ministarstva turizma 04.03.2021. 

Trenutno stanje žiro računa iznosi 1.259.000,00 kuna. 

Maja Medved: postavlja upit za prijavljeni projekt „Rudarsko okno“ – što mu je značenje te što se 

planira. 

Goran Jelinić: Pojašnjava opisno projekt koji će ići kroz šumu „Ranovica“ do izlaza na plantažu. 

Pojašnjava što će sve biti od sadržaja.  

Tomislav Lovinčić:  Postavlja upit kada će biti riješena struja na objektu Lovačke kuće? 

Goran Jelinić: Kada se riješe imovinski odnosi od strane države. 

Općinsko vijeće prima na znanje Izvješće o radu u proteklom periodu.    

 

Točka 3. a) Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Brodski Stupnik za    

                    2020. godinu  

               b) Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2020. godine 

               c) Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o godišnjem popisu dugotrajne  imovine,  

       sitnog inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja na dan 31.12.2020.  

 

a) Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Brodski Stupnik za    

    2020. godinu 

Goran Jelinić: Daje detaljno izvješće ostvarenog Proračuna općine Brodski Stupnik za 2020. 

godinu te ističe da su ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 10.915.881,62 kune, ukupni rashodi u 

iznosu od 8.646.423,52 kune što predstavlja višak od 2.269.458,10 kuna. Raspoloživa sredstva iz 

prethodnih godina iznose -736.821,77 kuna. Račun financiranja – izdaci za financijsku imovinu i 

otplate zajmova iznose 1.387.265,92 kune, tako da  ukupna višak prihoda na kraju 2020. godine 

iznosi 145.370,41 kuna. 

U nastavku detaljno obrazlaže prihode i primitake te rashode i izdatke proračuna (Opći i Posebni 

dio po ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja, 

kao i prikazanim obvezama). Također daje izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa koji su 

sastavni dio ovog izvješća.  

 Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  

Godišnje izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Brodski Stupnik  

za 2020. godinu 

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

KLASA: 400-05/21-01/05 

URBROJ: 2178/03-02-21-3 

Brodski Stupnik, 26. ožujak 2021.g. 
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b) Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2020. godine 

Goran Jelinić: Obrazlaže priloženu Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2020.g. 

gdje je prikazan ukupan rezultat u iznosu od 145.370,41 kuna. 

 Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  

Odluku 

 o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2020. godine 

 

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

 

KLASA: 400-05/21-01/05 

URBROJ: 2178/03-02-21-4 

Brodski Stupnik, 26. ožujak 2021.g. 

 

c) Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o godišnjem popisu dugotrajne  imovine, sitnog  

     inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja na dan 31.12.2020.  

Dragica Lončar: Kao predsjednik Povjerenstva daje detaljno Izvješće o godišnjem popisu 

dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja na dan 

31.12.2020. godine koje je priloženo. Isto je dostavljeno Općinskom načelniku na uvid i 

odlučivanje.  

Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

Odluku 

 o usvajanju Izvješća o godišnjem popisu dugotrajne  imovine, sitnog inventara, novčanih 

sredstava te obveza i potraživanja na dan 31.12.2020. 

 

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

 

KLASA: 400-05/21-01/05 

URBROJ: 2178/03-02-21-10 

Brodski Stupnik, 26. ožujak 2021.g. 

 

 

Točka 4. a). Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja  

                     objekata i uređaja komunalne  infrastrukture za 2020.g.  
          b). Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja  

                komunalne infrastrukture za 2020.g.  

          c). Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa  izgradnje i  

               održavanja objekata u vlasništvu  Općine Brodski Stupnik za 2020.g. 

          d).  Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa razvoja  

                gospodarstva i  ruralnog turizma za 2020.g   
          e).  Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi i  

                zdravstvene zaštite za 2020.g.   

          f).  Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa vatrogastva, civilne  

                zaštite i protugradne obrane za 2020.g.   

         g).  Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u     

                području društvenih djelatnosti za  2020.g. 

 

Goran Jelinić: Daje detaljno obrazloženje priloženih izvješća o izvršenju programa ponaosob 

analizirajući planirane i ostvarene aktivnosti te njihovo izvršenje. 

 Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je usvojilo sva priložena izvješća o 

izvršenju programa, kako slijedi:  
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a). Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja  

     komunalne  infrastrukture za 2020.g.  
KLASA: 402-01/21-01/30 

URBROJ: 2178/03-02-21-3 

Brodski Stupnik, 26. ožujak 2021.g. 
 

b). Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne  

      infrastrukture za 2020.g.  

KLASA: 402-01/21-01/31 

URBROJ: 2178/03-02-21-3 

Brodski Stupnik, 26. ožujak 2021.g. 

 

c). Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa  izgradnje i održavanja  

     objekata u vlasništvu  Općine Brodski Stupnik za 2020.g. 

KLASA: 402-01/21-01/33 

URBROJ: 2178/03-02-21-3 

Brodski Stupnik, 26. ožujak 2021.g. 

 

d).  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa razvoja gospodarstva i ruralnog 

      turizma za 2020.g   
KLASA: 402-01/21-01/36 

URBROJ: 2178/03-02-21-3 

Brodski Stupnik, 26. ožujak 2021.g. 

 

e).  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene  

      zaštite za 2020.g.   

KLASA: 402-01/21-01/32 

URBROJ: 2178/03-02-21-3 

Brodski Stupnik, 26. ožujak 2021.g. 

 

f).  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa vatrogastva, civilne zaštite i   

      protugradne obrane za 2020.g.   

KLASA: 402-01/21-01/35 

URBROJ: 2178/03-02-21-3 

Brodski Stupnik, 26. ožujak 2021.g. 
 

g).  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u području  

      društvenih djelatnosti za  2020.g. 

KLASA: 402-01/21-01/34 

URBROJ: 2178/03-02-21-3 

Brodski Stupnik, 26. ožujak 2021.g. 

 

Točka 5. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna (6. izmjene i dopune) Prostornog plana  

               uređenja Općine Brodski Stupnik  

Goran Jelinić: Obrazlaže da je na prijedlog HŽ zbog modernizacije pruge M104 na nivou RH, a 

temeljem plana višeg reda potrebno definirati planirane denivelacije prateće prometne 

infrastrukture. Ujedno će se izvršiti manje korekcije građevinskih područja proizišle iz potreba 

zatečenih sadržaja ili sadržaja u funkciji turizma. Temeljem navedenog započete su aktivnosti oko 

izrade izmjene prostornog plana Općina u suradnji sa Zavodom za prostorno planiranje kao 

izrađivačem ovog dokumenta te su uspješno provedene sve predradnje kako bi smo mogli ići u 
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donošenje ove Odluke o izradi 6. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brodski 

Stupnik te predlaže njezino donošenje u formi koja je predložena od strane izrađivača.  

Tomislav Lovinčić: Predlaže da se sa HŽ vidi mogućnost proširenja već postojećih prolaza ispod 

pruge zbog visine poljoprivredne mehanizacije koji moraju proći (kombajni, traktori i sl.)  

Goran Jelinić: Mišljenja je da to neće biti moguće i da se najvjerojatnije zatvaraju dosadašnji 

pružni prijelazi, a za radne strojeve će se prilagoditi prilazni putovi uz prugu, a što je u nadležnosti 

izrađivača projektne dokumentacije.     

 Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  

Odluku 

 o izradi izmjena i dopuna (6. izmjene i dopune) Prostornog plana 

uređenja Općine Brodski Stupnik 

 

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

 

KLASA: 350-01/20-01/05 

URBROJ: 2178/03-02-21-30 

Brodski Stupnik, 26. ožujak 2021.g. 

 

Predsjedavajući Općinskog vijeća konstatira da je vijećnica Maja Medved zbog svojih ranije 

dogovorenih obveza napustila sjednicu u 19,00 sati.   

 

Točka 6. Prijedlog Odluke o upisu statusa nerazvrstane ceste na području Općine Brodski  

                Stupnik  kao javnog dobra u općoj uporabi – neotuđivo vlasništvo Općine Brodski  

                Stupnik  

Goran Jelinić: Predlaže Općinskom vijeću donošenje Odluke o upisu statusa nerazvrstane ceste  na 

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

Brodski Stupnik k.č.br. 265/109 k.o. Brodski Stupnik – ULICA STJEPANA RADIĆA - PUT  u 

površini od 911 m2. 

 Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  

Odluku  

o upisu statusa nerazvrstane ceste na području Općine Brodski Stupnik  kao javnog dobra  

u općoj uporabi – neotuđivo vlasništvo Općine Brodski Stupnik 

 

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

 

KLASA: 940-01/21-01/06 

URBROJ: 2178/03-02-21-2 

Brodski Stupnik, 26. ožujak 2021.g. 

 

 

Točka 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu  

                Jedinstvenog upravnog odjela općine Brodski Stupnik   

Dragica Lončar: Obrazlaže da je u Odluci o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Brodski Stupnik u Članku 2. koji glasi: „Za obavljanje poslova iz samoupravnog 

djelokruga Općine Brodski Stupnik, kao i poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na 

Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel Općine Brodski Stupnik (u daljnjem tekstu: 

Jedinstveni upravni odjel)“ koristio se pojam „prenijeti“ poslovi državne uprave  a  sukladno 

Zakonu o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) 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)  potrebno je uskladiti navedeni članak te umjesto riječi „prenijeti“ treba stajati 

„povjereni“. Isto tako osnivanjem komunalnog poduzeća „LOCORUM“ d.o.o. došlo je do 
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ukidanja Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti, te je također u Odluci potrebno 

brisati članke 8. i 15. kojima je bilo regulirano djelovanje vlastitog pogona.  
Kako rasprave nije bilo, Predsjedavajući predlaže donošenje priložene odluke. Po 

provedenom glasovanju, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

      

Odluku 

o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela 

općine Brodski Stupnik 

 

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

 

KLASA: 023-01/21-01/16 

URBROJ: 2178/03-02-21-2 

Brodski Stupnik, 26. ožujak 2021.g. 

 

Točka 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun  

                plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brodski  

                Stupnik   

Goran Jelinić: Obrazlaže da je Općina Brodski Stupnik zaprimila Odluku o prihvaćanju projekta 

„Sreća treće dobi“ čija vrijednost iznosi 1.754.633,59 kuna. Projekt se financira iz sredstava 

Europskog socijalnog fonda, a traje 24 mjeseca. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu i razviti 

izvaninstitucionalne socijalne usluge organiziranjem „DNEVNOG BORAVKA NA PODRUČJU 

OPĆINE BRODSKI STUPNIK“. Projekt će provoditi Općina Brodski Stupnik zajedno sa 

partnerom Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod. 

Obzirom da je Općina Brodski Stupnik prijavitelj projekta, nužno je pri Općini zaposliti šest 

djelatnika (voditelj projekta, koordinator projekta, njegovatelj, pomoćni radnik, servirka-čistačica i 

fizioterapeut), nužno je utvrditi visinu koeficijenata za obračun plaće, te isto regulirati i 

Pravilnikom o unutarnjem redu. 

Sukladno članku 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj: 28/10) donošenje Odluke o visini koeficijenata u nadležnosti je 

Općinskog vijeća, a na prijedlog načelnika. 

 Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  

O d l u k u  

o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brodski Stupnik 

 

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

 

KLASA: 120-01/21-01/02 

URBROJ: 2178/03-02-21-2 

Brodski Stupnik, 26. ožujak 2021.g. 

 

Točka 9. Prijedlog odluke o izmjenama  i dopunama Odluke o komunalnom redu Općine  

                Brodski Stupnik  

Dragica Lončar: Sukladno odredbama članka 104. Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN broj 

68/18,110/18 i 32/20) utvrđeno je da se Odlukom o komunalnom redu između ostalog mora 

regulirati i korištenje površina javne namjene na način koji omogućava kretanje osoba s 

posebnim potrebama, a što je važećom odlukom ispušteno te se stoga predlaže donošenje Izmjene 

i dopune Odluke o komunalnom redu na području Općine Brodski Stupnik u koju će se ugraditi 

odredba o korištenju površina javne namjene na način koji omogućava kretanje osoba s posebnim 

potrebama.  
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Goran Jelinić: Ističe kako je vezano uz taj problem već dao da se izradi projekt kojim bi se riješio 

prilaz invalidnih osoba na mostu „Pavlovac“ u Brodskom Stupniku i u tijeku je ishođenje 

građevinske dozvole. 

Kako rasprave nije bilo, na prijedlog Predsjedavajućeg Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo     

Odluku 

o izmjenama  i dopunama Odluke o komunalnom redu Općine Brodski Stupnik  

 

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

 

KLASA: 363-01/21-01/06 

URBROJ: 2178/03-02-21-2 

Brodski Stupnik, 26. ožujak 2021.g. 

 

Točka 10. Izvješće o radu komunalnog redara za 2020. godinu  

Josipa Gavran Ećimović: Daje detaljno obrazloženje Izvješća o radu komunalnog redara za 2020. 

godinu, i isti je uručen svim vijećnicima u pisanom obliku.  

Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  

Zaključak  

o usvajanju Izvješća o radu komunalnog redara za 2020. godinu 

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

 

KLASA:363-04/21-01/05 

URBROJ:2178/03-02-21-2 

Brodski Stupnik, 26. ožujak 2021. godine 

 

Točka 11. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima obavljanja trgovine  

                  na malo izvan prodavaonice putem pokretne trgovine na području Općine Brodski  

                  Stupnik 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako je zamijećeno da neke pokretne trgovine obavljanju promet bez da 

su to regulirale s općinom te je potrebno ovim izmjenama dodati kaznene odredbe kao bi se moglo 

postupiti prema prekršiteljima istih. 

Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog predsjedavajućeg jednoglasno 

donosi    

Odluku  

o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima obavljanja trgovine na malo izvan 

prodavaonice putem pokretne trgovine na području Općine Brodski Stupnik 

 

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

KLASA:330-01/21-01/02 

URBROJ:2178/03-02-21-2 

Brodski Stupnik, 26. ožujak 2021.g.  

 

Točka 12. Pitanja i prijedlozi vijećnika  

Antonija Lončarić: Postavlja upit glede predmeta tužbe Vučjak da li je pristigla? 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako je pristigla sudska presuda kojom se odbija tužba Vučjaka, a to 

znači da će najvjerojatnije tužitelj ići u podnošenje žalbe, što će utjecati na to da će postupak 

potrajati.      

Jasna Bošković: Postavlja upit da li Udruga „Drumarice“ Brodski Stupnik mogu dobiti na 

korištenje prostor na katu (Turistički ured) obzirom da će po novom ustroju za tri općine sjedište 

TZ „Meridiana Slavonica“ biti u Oriovcu. Također pita vezano za realizaciju aktivnosti iz projekta 

„Samo aktivno“ da li može koristit ta sredstva za voditelja pjevanja, a navedenu aktivnost kroz 

prijavu na natječaja iskoristiti za neku drugu aktivnost.   
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Goran Jelinić: Ukazuje da se prostor može koristiti, treba će potpisati revers za ključ. Što se tiče 

prenamjene novca treba navesti druge aktivnosti za čega su točno utrošena sredstva.  

 

              Predsjedavajući je zaključio rad sjednice u 19,40 sati. 

 

Zapisničar: Ankica Madžar                                         Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                          

                                                                                  Zlatko Prskalo, bacc. admin. publ.    


