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                                                         REPUBLIKA HRVATSKA 

                                                          BRODSKO POSAVSKA  ŽUPANIJA                   

                                                    OPĆINA BRODSKI STUPNIK 

 

 

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i 

referenduma („Narodne novine“ broj 29/19 i 98/19) i članka 33. Statuta Općine Brodski Stupnik 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 11/18, 13/20 i „Službene novine Općine Brodski 

Stupnik“ broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik, na 10. sjednici održanoj 03. studenog 

2022. godine, donosi 

 

ODLUKU 
 

o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka  

i nezavisnih članova zastupljenih u  Općinskom vijeću  

Općine Brodski Stupnik u 2023. godini 

 

Članak 1. 

Ovom odlukom utvrđuje se iznos sredstava koja se u Proračunu Općine Brodski Stupnik 

osiguravaju za redovno godišnje financiranje političkih stranaka  i nezavisnih članova koji su izabrani s 

nezavisnih lista zastupljenih u Općinskom vijeću. 

 

Članak 2. 

Pravo na redovito godišnje financiranje imaju političke stranke i nezavisni članovi koji imaju 

vijećnika/cu u Općinskom vijeću Općine Brodski Stupnik. 

Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za 

svakog člana u Općinskom vijeću, tako da pojedinoj političkoj stranci, odnosno nezavisnom članu 

pripadaju sredstva razmjerna broju članova u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća. 

Za svakog člana utvrđuje se iznos od 1.000,00 kuna/132,72 EUR1. 

 

Članak 3. 

Raspoređena sredstva iz članka 2. ove Odluke doznačiti će se političkim strankama i nezavisnim 

članovima koji su izabrani s nezavisnih lista na njihove račune, tromjesečno u jednakim iznosima iz 

sredstava Proračuna za 2023. godinu, Aktivnost - Redovna djelatnost političkih stranaka i nezavisnim 

članovima. 
 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Općine Brodski 

Stupnik». 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE BRODSKI STUPNIK   

 

KLASA: 402-01/22-01/69 

URBROJ: 2178-3-02-22-2 

Brodski Stupnik, 03. studeni 2022. godine 

                 Predsjednik Općinskog vijeća 

       Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ. 

 
1 Fiksni tečaj konverzije 7,53450 
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Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine broj 

143/21) i članka 33. Statuta Općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 

broj 11/18, 13/20 i „Službene novine Općine Brodski Stupnik“ broj 1/21), Općinsko vijeće Općine 

Brodski Stupnik na 10. sjednici održanoj 03. studenog 2022. godine, donijelo je 

 

 KODEKS PONAŠANJA 

nositelja političkih dužnosti u Općini Brodski Stupnik 

 

I. OPĆE ODREDBE  

 

Članak 1. 

Ovim Kodeksom ponašanja nositelja političkih dužnosti u Općini Brodski Stupnik (u daljnjem 

tekstu: „Kodeks ponašanja“) uređuju se etička načela i standardi u obnašanju dužnosti i ponašanju 

predsjednika i članova predstavničkog tijela Općine Brodski Stupnik, nositelja izvršne vlasti Općine 

Brodski Stupnik kao i članova radnih tijela predstavničkog tijela Općine Brodski Stupnik, bez obzira od 

koga su radna tijela osnovana i članovi imenovani (u nastavku teksta: „nositelji političkih dužnosti“) u 

obavljanju njihovih dužnosti, način primjene Kodeksa ponašanja, sprječavanje sukoba interesa između 

privatnog i javnog interesa nositelja političkih dužnosti u obnašanju njihovih dužnosti, način praćenja 

primjene Kodeksa ponašanja, tijela koja odlučuju o povredama Kodeksa ponašanja, kao i druga pitanja 

od značaja za sprječavanje sukoba interesa.  

Načela i standardi u ponašanju nositelja političkih dužnosti utemeljena su prije svega na 

zakonskim propisima te opće prihvaćenim pravilima ponašanja i djelovanja. Eventualna odstupanja 

drugih od Kodeksa ponašanja ne opravdavaju njegovo kršenje.  

Ovim Kodeksom ponašanja građane Općine Brodski Stupnik i opću javnost upoznaje se s 

načinom ponašanja nositelja političkih dužnosti o čemu imaju pravo očekivati i biti upoznati od strane 

nositelja političkih dužnosti. Građani Općine Brodski Stupnik i opća javnost imaju pravo biti upoznati s 

ponašanjem nositelja političkih dužnosti kao javnih osoba.  

 

Članak 2. 

Ovim Kodeksom ponašanja nastojat će se poticati etičko ponašanje kod svih nositelja političkih 

dužnosti u obavljanju njihove dužnosti i to na način da se javno potiču pravila dobrog ponašanja 

(pozitivnim primjerom svakog od njih), te da se što hitnije i kvalitetnije rješavaju potencijalni etički 

problemi odnosno njihovo sankcioniranje. 

Pridržavanje ovog Kodeksa ponašanja ima za osnovnu svrhu pridonošenje ugledu Općine 

Brodski Stupnik kao jedinice lokalne samouprave, pridržavanje temeljnih načela demokratskog sustava 

da je pravo građana da sudjeluju u upravljanju javnim poslovima, stvaranje ozračja u kojem nositelji 

političkih dužnosti svoje poslove obavljaju vodeći se prije svega javnim interesom te zaštitom 

vjerodostojnosti i dostojanstva povjerene im dužnosti, u skladu s opravdanim očekivanjima građana o 

ponašanju političkih predstavnika kojima su dali svoje povjerenje, uz zaštitu prava svakog nositelja 

političke dužnosti na primjenu demokratskih sredstava izražavanja i promicanja svojih političkih 

stavova. 

Svrha  Kodeksa ponašanja  je i jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti 

u obnašanju dužnosti predsjednika i članova predstavničkog tijela, nositelja izvršne vlasti Općine 

Brodski  Stupnik  kao  i  članova  radnih  tijela  predstavničkog tijela Općine Brodski Stupnik, odnosno  
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nositelja  političkih dužnosti, promicanje etičnog ponašanja i vrijednosti koje se zasnivaju na temeljnim 

društvenim vrijednostima i široko prihvaćenim dobrim običajima te jačanje povjerenja građana u 

nositelje vlasti na lokalnoj razini. 

Cilj je Kodeksa ponašanja uspostava primjerene razine odgovornog ponašanja, korektnog odnosa 

i kulture dijaloga u obnašanju javne dužnosti, s naglaskom na savjesnost, časnost, poštenje, nepristranost, 

objektivnost i odgovornost u obavljanju dužnosti predsjednika i članova predstavničkog tijela, nositelja 

izvršne vlasti Općine Brodski Stupnik kao i članova radnih tijela predstavničkog tijela Općine Brodski 

Stupnik odnosno nositelja političkih dužnosti. 

 

Članak 3. 

  U ovom Kodeksu ponašanja pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje: 

 - diskriminacija je svako postupanje kojim se neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi mogla biti 

stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji, na temelju rase, nacionalnog ili 

socijalnog podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, političkog ili drugog opredjeljenja, 

bračnog stanja, obiteljskih obveza, imovnog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili ne članstva 

u političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih ili društvenih poteškoća, kao i na temelju privatnih odnosa sa 

zaposlenikom ili dužnosnikom Općine Brodski Stupnik;  

- građani su stanovnici Općine Brodski Stupnik;  

- Kodeks ponašanja je Kodeks ponašanja nositelja političkih dužnosti u Općini Brodski Stupnik;  

- povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug nositelja političke dužnosti, životni partner i neformalni 

životni partner, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, posvojitelj i posvojenik te ostale 

osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s 

nositeljem političke dužnosti; 

- poslovni odnos se odnosi na ugovore o javnoj nabavi, kupoprodaji, pravo služnosti, zakup, najam, 

koncesije i koncesijska  odobrenja, potpore za zapošljavanje i poticanje gospodarstva, stipendije 

učenicima i studentima, sufinanciranje  prava iz programa  javnih potreba i druge potpore koje se 

isplaćuju iz proračuna Općine Brodski Stupnik; 

- potencijalni sukob interesa je situacija kada privatni interes nositelja političkih dužnosti može utjecati 

na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti;  

- stvarni sukob interesa je situacija kada je privatni interes nositelja političkih dužnosti utjecao ili se 

osnovano može smatrati da je utjecao na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove 

dužnosti; 

- uznemiravanje je svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koja ima za cilj ili koja stvarno 

predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa obavljanje poslova, kao i svaki čin - pojedinačan ili 

ponavljan, verbalni, neverbalni ili tjelesni te stvaranje ili pridonošenje stvaranju neugodnih ili 

neprijateljskih radnih ili drugih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju, kao i 

pritisak na osobu koja je odbila uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili ga je prijavila, uključujući 

spolno uznemiravanje. 

Članak 4. 

Izrazi koji se koriste u ovom Kodeksu ponašanja, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na 

muški i ženski rod. 

 

 



5 
 

 

 

II. TEMELJNA NAČELA DJELOVANJA 

 

Članak 5. 

  Nositelji političkih dužnosti pridržavaju se sljedećih temeljnih načela, a naročito:  

• zakonitosti i zaštite javnog interesa;  

• odanosti lokalnoj zajednici te dužnosti očuvanja i razvijanja povjerenja građana u nositelje 

političkih dužnosti i institucije općinske vlasti u kojima djeluju;  

• poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, zabrane diskriminacije i povlašćivanja te zabrane 

uznemiravanja;  

• čestitosti i poštenja te samosvjesne izuzetosti iz situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba 

interesa;  

• zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja dužnosti za osobni probitak ili probitak osoba u 

srodstvu, (članova uže obitelji), zabrane korištenja autoriteta dužnosti u obavljanju privatnih 

poslova, zabrane traženja ili primanja darova radi povoljnog rješavanja pojedine stvari te zabrane 

davanja obećanja izvan propisanih ovlasti;  

• konstruktivnog pridonošenja rješavanju javnih pitanja;  

• javnosti rada i dostupnosti građanima;  

• poštovanja posebne javne uloge koju mediji imaju u demokratskom društvu te aktivne i 

nediskriminirajuće suradnje s medijima koji prate rad tijela općinske vlasti;  

• zabrane svjesnog iznošenja neistina;  

• iznošenja službenih stavova u skladu s ovlastima;  

• pridržavanja pravila rada tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani; 

• aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani;  

• razvijanja vlastite upućenosti o odlukama u čijem donošenju sudjeluju, korištenjem relevantnih 

izvora informacija, trajnim usavršavanjem i na druge načine; 

• prihvaćanja dobrih običaja parlamentarizma te primjerenog komuniciranja, uključujući zabranu 

uvredljivog govora;  

• isključivanja primjene političkih i drugih nerelevantnih kriterija prilikom popune mjesta u 

općinskoj upravi te na drugim položajima izvan političke sfere;  

• odnosa prema službenicima i namještenicima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brodski 

Stupnik (u daljnjem tekstu: “JUO“) koji se temelji na propisanim pravima, obvezama i 

odgovornostima obiju strana, utvrđenih Kodeksom ponašanja, isključujući pritom svaki oblik 

političkog pritiska na upravu koji se u demokratskim društvima smatra neprihvatljivim 

(primjerice, davanje naloga protupropisnog postupanja, najava smjena slijedom promjene vlasti 

i sl.);  

• redovitog puta komuniciranja sa službenicima JUO, što uključuje pribavljanje službenih 

informacija ili obavljanje službenih poslova, putem njihovih pretpostavljenih;  

• osobne odgovornosti za svoje postupke. 

 

Članak 6. 

Nositelji političkih dužnosti na čelnim položajima u tijelima općinske vlasti angažirani su na 

osiguranju provedbe Kodeksa ponašanja u dodatnoj mjeri, u skladu s posebnom odgovornošću koju 

imaju.  

U obnašanju javne dužnosti nositelji političkih dužnosti ne smiju svoj privatni interes stavljati 

ispred javnog interesa.  
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Nakon izbora ili imenovanja na javnu dužnost, nositelji političkih dužnosti dužni su urediti svoje 

privatne poslove kako bi se spriječio predvidljivi sukob interesa, u kojem slučaju su isti dužni razriješiti 

na način da se zaštiti javni interes. U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa nositelji političke 

dužnosti dužni su učiniti sve što je potrebno da se odijeli privatni od javnog interesa. 

Članak 7. 

Nositelji političkih dužnosti obvezni su i dužni voditi brigu o materijalnoj i nematerijalnoj 

imovini Općine Brodski Stupnik, čuvati povjerljive poslovne informacije kao i voditi brigu i nastojati 

poboljšati ugled Općine Brodski Stupnik u odnosima s drugim državnim tijelima, nevladinim 

organizacijama, javnošću i ostalim subjektima.  

Član predstavničkog tijela Općine Brodski Stupnik u obvezi je čuvati povjerljive informacije i 

podatke za koje sazna u obnašanju dužnosti, a koje nije obvezan javno objaviti u skladu sa zakonom. 

Prilikom postupanja s informacijama i podacima koje sazna u obnašanju dužnosti, član predstavničkog 

tijela Općine Brodski Stupnik treba paziti na poštivanje i primjenu propisa kojima se uređuje tajnost 

podataka i zaštita osobnih podataka.  

Članak 8. 

Nositelji političkih dužnosti dužni su i obvezni kvalitetno, odgovorno i savjesno, s pažnjom 

dobrog domaćina, obavljati sve poslove koji su im u tijelima Općine Brodski Stupnik povjereni ili u 

kojima su angažirani. 

Od nositelja političkih dužnosti očekuje se poštovanje pravnih propisa i procedura u izvršavanju 

njihovih obveza kao nositelja političkih dužnosti.  

Nositelji političkih dužnosti obvezuju se prisustvovati sjednicama i sudjelovati u radu Općinskog 

vijeća i ostalih radnih tijela čiji su članovi. U slučaju spriječenosti pravovremeno će o tome obavijestiti 

predsjednika Općinskog vijeća, odnosno JUO Općine Brodski Stupnik.  

Nositelji političkih dužnosti obvezuju se da neće napuštati sjednice Općinskog vijeća i ostalih 

radnih tijela tijekom njihovog trajanja, bez valjanog obrazloženja, a o čemu će pravovremeno obavijestiti 

odgovorne osobe.  

Članak 9. 

Nositelji političkih dužnosti u Općini Brodski Stupnik obvezni su osigurati službenicima JUO 

primjerene radne uvjete, pružiti im odgovarajuće informacije i osigurati im kvalitetno upoznavanje s 

novim propisima, tj. omogućiti im pohađanje seminara te dostupnost potrebne stručne literature.  

Članak 10. 

Nositelji političkih dužnosti će se u svakom slučaju pridržavati odredaba zakona koji uređuju 

nespojivost dužnosti te će, u slučaju prihvaćanja nespojive dužnosti, bez odgode obavijestiti 

predsjednika Općinskog vijeća kao i sva druga nadležna tijela.  

U svim slučajevima nastupanja sukoba interesa ili nespojivosti dužnosti, nositelj političkih 

dužnosti obvezuje se, bez odgode, prijaviti takav slučaj i poduzeti sve potrebne radnje kako bi sukob 

interesa ili nespojivost dužnosti prestao. 

Uz zakonsku obavezu, nositelji političkih dužnosti imaju i moralnu obavezu da se suzdrže od 

raspravljanja i odlučivanja u onim stvarima u kojima imaju osobni interes te da o tome obavijeste tijelo 

koje o tome odlučuje.  

Članak 11. 

Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem nositelja političkih dužnosti koje je u vezi s 

obnašanjem javne dužnosti. 
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Jamči se jednako postupanje prema svim građanima bez diskriminacije ili povlašćivanja na 

temelju srodstva, starosti, nacionalnosti, etničke pripadnosti, jezika, rase, političkih i vjerskih uvjerenja, 

invalidnosti, obrazovanja, socijalnog položaja, spola, seksualne orijentacije, bračnog ili porodičnog 

statusa ili po drugim osnovama.  

 

III. ZABRANJENA DJELOVANJA NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI 

 

Članak 12. 

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je primiti ili zahtijevati korist ili obećanje koristi radi 

obavljanja dužnosti te zlouporabiti posebna prava koja proizlaze ili su potrebna za obavljanje dužnosti.  

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi 

glasovanja o bilo kojoj stvari, ili  utjecati na odluku odnosno predlaganje donošenja odluke  na sjednici 

Općinskog vijeća ili sjednici radnog tijela Općinskog vijeća ili utjecati na druge osobe u Općinskom 

vijeću ili radnom tijelu Općinskog vijeća, sve to radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe. 

Članak 13. 

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je ostvariti ili dobiti pravo ako se krši načelo 

jednakosti pred zakonom te primiti dodatnu naknadu za poslove obnašanja javnih dužnosti. 

Članak 14. 

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je obećavati zaposlenje ili neko drugo pravo u 

zamjenu za dar ili obećanje dara, utjecati na dobivanje poslova ili ugovora o javnoj nabavi, koristiti 

povlaštene informacije o djelovanju državnih tijela radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe 

kao i na drugi način koristiti položaj utjecanjem na odluku tijela javne vlasti ili osoba koje su u njima 

zaposlene kako bi postigli osobni probitak ili probitak povezane osobe, neku povlasticu ili pravo, sklopili 

pravni posao ili na drugi način interesno pogodovali sebi ili drugoj povezanoj osobi.  

Članak 15. 

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na 

njihov poslovni interes ili poslovni interes s njima povezane ili povezanih osoba. Sukladno tome, nositelj 

političke dužnosti obvezan je izuzeti se od sudjelovanja u donošenju takvih odluka. 

 

IV. PRAĆENJE PRIMJENE KODEKSA PONAŠANJA 

 

Članak 16. 

Nadzor nad poštivanjem i primjenom Kodeksa ponašanja provode Etički odbor i Vijeće časti 

koje imenuje i razrješuje Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik. 

Mandat predsjednika i članova Etičkog odbora i Vijeća časti traje četiri godine odnosno do isteka 

mandata članova Općinskog vijeća. 

Članak 17. 

Etički odbor čine predsjednik i dva člana. Predsjednik etičkog odbora imenuje se iz reda osoba 

nedvojbenog javnog ugleda u lokalnoj zajednici. Predsjednik etičkog odbora ne može biti nositelj 

političke dužnosti, niti član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Općinskom 

vijeću na lokalnim izborima koji su prethodili trenutnom sazivu Općinskog vijeća. 

Članovi Etičkog odbora imenuju se iz reda vijećnika Općinskog vijeća, jedan član iz vlasti i jedan 

iz oporbe. 
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Članak 18. 

Vijeće časti čine predsjednik i četiri člana. Predsjednik i članovi Vijeća časti imenuju se iz reda 

osoba nedvojbenog javnog ugleda u lokalnoj zajednici. 

Predsjednik Vijeća časti i članovi ne mogu biti nositelji političke dužnosti, niti članovi političke 

stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću na lokalnim izborima koji su 

prethodili trenutnom sazivu Općinskog vijeća. 

Članak 19. 

Etički odbor pokreće postupak na vlastitu inicijativu, po pisanoj prijavi člana Općinskog vijeća, 

člana radnog tijela Općinskog vijeća, radnog tijela Općinskog vijeća, načelnika Općine, službenika 

upravnog tijela Općine ili po pisanoj prijavi građana. 

Pisana prijava sadrži ime i prezime prijavitelja, ime i prezime nositelja političke dužnosti koji se 

prijavljuje za povredu odredaba Kodeksa ponašanja, uz navođenje odredbe Kodeksa ponašanja koja je 

povrijeđena. 

Etički odbor ne postupa po anonimnim prijavama. 

Etički odbor može od podnositelja prijave zatražiti dopunu prijave odnosno dodatna pojašnjenja 

i očitovanja. 

Članak 20. 

Etički odbor obavještava nositelja političke dužnosti protiv kojeg je podnesena prijava i poziva 

ga da u roku 15 dana od dana primitka obavijesti Etičkog odbora dostavi pisano očitovanje o iznesenim 

činjenicama i okolnostima u prijavi. 

Ako nositelj političke dužnosti ne dostavi pisano očitovanje, Etički odbor nastavlja s vođenjem 

postupka po prijavi. 

Etički odbor donosi odluke na sjednici većinom glasova. 

 

Članak 21. 

Etički odbor u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijave predlaže Općinskom vijeću donošenje 

odluke po zaprimljenoj prijavi. 

Ako je prijava podnesena protiv člana Etičkog odbora, taj član ne sudjeluje u postupku po prijavi 

i u odlučivanju. 

Članak 22. 

Za povredu odredaba Kodeksa ponašanja Općinsko vijeće može izreći opomenu, dati upozorenje 

ili preporuku nositelju političke dužnosti za otklanjanje uzroka postojanja sukoba interesa odnosno za 

usklađivanje načina djelovanja nositelja političke dužnosti s odredbama Kodeksa ponašanja. 

Ako je prijava podnesena protiv člana predstavničkog tijela Općine Brodski Stupnik, taj član ne 

sudjeluje u odlučivanju po podnesenoj prijavi na sjednici općinskog vijeća. 

Protiv odluke Općinskog vijeća nositelj političke dužnosti može u roku od 8 dana od dana 

primitka odluke podnijeti prigovor Vijeću Časti. 

Članak 23. 

Vijeće časti povodom prigovora donosi odluku na sjednici većinom glasova svih članova u roku 

od 15 dana od dana podnesenog prigovora. 
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Vijeće časti može odbiti prigovor i potvrditi odluku Općinskog vijeća ili uvažiti prigovor i 

preinačiti ili poništiti odluku Općinskog vijeća. 

Članak 24. 

Na način rada Etičkog odbora i Vijeća časti na odgovarajući način primjenjuju se odredbe 

Poslovnika Općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik i Odluke o osnivanju, sastavu i djelokrugu radnih 

tijela  Općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik, ako je primjenjivo. 

Administrativnu potporu u radu Etičkog odbora i Vijeća časti pruža JUO.  

Predsjednik i članovi Etičkog odbora i Vijeća časti ostvaruju pravo na naknadu za rad i druga 

primanja u neto iznosu od 200,00 kuna/26,54 EUR2 sukladno članku 2. stavak 1. podstavak 3. Odluke o 

visini naknade članovima Općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik koja se na odgovarajući način 

primjenjuje na predsjednika i članove Etičkog odbora i Vijeća časti.  

Članak 25. 

Odluke Etičkog odbora i Vijeća časti objavljuju se u Službenima novinama Općine Brodski 

Stupnik i na mrežnoj stranici Općine Brodski Stupnik. 

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 26. 

Svim nositeljima političkih dužnosti u Općini Brodski Stupnik uručit će se Kodeks ponašanja, a isti su 

dužni potpisati izjavu u pisanoj formi kojom će se obvezati na poštivanje odredbi Kodeksa ponašanja.  

 

Članak 27. 

Ovim Kodeksom ponašanja stavlja se van snage Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini 

Brodski Stupnik KLASA: 081-01/22-01/01 URBROJ: 2178-3-02-22-2 od 30. ožujak 2022. 

 

Članak 28. 

Ovaj Kodeks ponašanja stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenim novinama Općine 

Brodski Stupnik. 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

 

KLASA: 081-01/22-01/04 

URBROJ: 2178-3-02-22-2 

Brodski Stupnik, 03. studeni 2022. godine  

 

         Predsjednik Općinskog vijeća  

       Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Fiksni tečaj konverzije 7,53450 



10 
 

 

Na temelju članka 33. Statuta Općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ br. 11/18, 13/20 i „Službene novine općine Brodski Stupnik “ br. 1/21) i članka 16. Kodeksa 

ponašanja nositelja političkih dužnosti u Općini Brodski Stupnik („Službene novine općine Brodski 

Stupnik“ br. 5/22), Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik na svojoj 10.  sjednici održanoj  03. 

studenog 2022. godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

o imenovanju Vijeća časti 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom imenuju se članovi Vijeća časti koje provodi nadzor nad poštivanjem i 

primjenom Kodeksa ponašanja nositelja političkih dužnosti u Općini Brodski Stupnik. 

 

Članak 2. 

Vijeće časti imenuje se u slijedećem sastavu: 

1. Mihael Šoštarić - predsjednik 

2. Tomislav Grbić - član 

3. Sladjana Bradarić - član 

4. Đurđica Grgić - član 

5. Darija Jovčić - član 

 

Članak 3. 

Mandat članova Vijeća časti traje četiri godine odnosno do isteka mandata članova Općinskog 

vijeća Općine Brodski Stupnik. 

 

Članak 4. 

Administrativnu potporu u radu Vijeća časti pruža Jedinstveni upravni odjel Općine Brodski 

Stupnik. 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Brodski 

Stupnik“ 

  

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

 

KLASA: 081-01/22-01/04 

URBROJ: 2178-3-02-22-3 

Brodski Stupnik, 03. studeni 2022. 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“ br. 11/18, 13/20 i „Službene novine općine Brodski Stupnik “ br. 1/21) i članka 16. Kodeksa 

ponašanja nositelja političkih dužnosti u Općini Brodski Stupnik („Službene novine općine Brodski 

Stupnik“ br. 5/22), Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik na svojoj 10.  sjednici održanoj  03. 

studenog 2022. godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

o imenovanju Etičkog odbora 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom imenuju se članovi Etičkog odbora koje provodi nadzor nad poštivanjem i 

primjenom Kodeksa ponašanja nositelja političkih dužnosti u Općini Brodski Stupnik. 

 

Članak 2. 

Etički odbor imenuje se u slijedećem sastavu: 

1. Katarina Šoštarić - predsjednik 

2. Marija Rosandić - član 

3. Maja Medved - član 

 

Članak 3. 

Mandat članova Etičkog odbora traje četiri godine odnosno do isteka mandata članova Općinskog 

vijeća Općine Brodski Stupnik. 

Članak 4. 

Administrativnu potporu u radu Etičkog odbora pruža Jedinstveni upravni odjel Općine Brodski 

Stupnik. 

 
 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Brodski 

Stupnik“ 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE BRODSKI STUPNIK 
 

KLASA: 081-01/22-01/04 

URBROJ: 2178-3-02-22-4 

Brodski Stupnik, 03. studeni 2022. 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, 13/20 i Službene novine Općine Brodski Stupnik“ broj 01/21), Općinsko vijeće 

općine Brodski Stupnik na svojoj 10. sjednici održanoj  03. studenog 2022. godine, donijelo je 

  

Z A K L J U Č A K  

 o davanju prijedloga osoba za obavljanje mrtvozorničke djelatnosti 

 za područje Općine Brodski Stupnik 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik predlaže Županijskoj skupštini Brodsko-posavske 

županije osobe za obavljanje mrtvozorničke djelatnosti za područje Općine Brodski Stupnik i to: 

1. Željka Siser, dr. med. 

2. Iva Ravlić, dr. med. 

3. Bruno Perković.  
 

Članak 2. 

Stavlja se izvan snage Zaključak o davanju prijedloga osoba za obavljanje mrtvozorničke 

djelatnosti za područje Općine Brodski Stupnik (KLASA: 501-01/21-01/02 URBROJ: 2178/03-02-21-3 

od 22. studeni 2021. i Zaključak o dopuni Zaključka (KLASA: KLASA: 501-01/21-01/02 URBROJ: 

2178/03-02-21-3 od 22. studeni 2021.) (KLASA 501-01/22-01/01 URBROJ: 2178-3-02-21-3 od 31. 

siječanj 2022.) 
 

Članak 3. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Općine 

Brodski Stupnik”. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

 

KLASA: 501-01/22-01/01 

URBROJ: 2178-3-02-22-8  

Brodski Stupnik, 03. studeni 2022. 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, 13/20 i „Službene novine Općine Brodski Stupnik“ broj 1/21), Općinsko vijeće 

općine Brodski Stupnik na svojoj  10. sjednici održanoj 03. studenog 2022. godine, donijelo je  

 

 
O D L U K U  

 
o isplati jednokratne naknade za novorođenu i posvojenu djecu    

rodiljama/posvojiteljima s područja Općine Brodski Stupnik 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom se utvrđuje postupak ostvarivanja prava na isplatu naknade 

rodiljama/posvojiteljima s područja Općine Brodski Stupnik i visina naknade za svako 

novorođeno/posvojeno dijete. 

 
Članak 2. 

 Pravo na isplatu jednokratne naknade ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Brodski Stupnik od strane rodilje/posvojitelja koja ima prebivalište na području 

Općine Brodski Stupnik.  

 Zahtjevu za isplatu jednokratne naknade rodilja/posvojitelj prilaže:  

1. Važeću osobnu iskaznicu, 

2. Uvjerenje o prebivalištu,   

3. Rodni list za novorođeno/posvojeno dijete 

4. Rodne listove za ostalu rođenu/posvojenu djecu ukoliko rodilja/posvojitelj podnosi zahtjev  za 

isplatu jednokratne naknade za drugo, treće i svako naredno rođeno/posvojeno dijete.  

     
Članak 3.  

 Visina naknade za 1. novorođeno/posvojeno dijete iznosi  2.000,00 kuna/265,45 EUR3,  

 Visina naknade za 2. novorođeno/posvojeno dijete iznosi  4.000,00 kuna/530,89 EUR4,  

 Visina naknade za 3. novorođeno/posvojeno dijete iznosi  6.000,00 kuna/796,34 EUR5, 

 Visina naknade za 4. novorođeno/posvojeno dijete iznosi  8.000,00 kuna/1.061,78 EUR6, 

 Visina naknade za 5. novorođeno/posvojeno dijete iznosi  10.000,00 kuna/1.327,23  

             EUR7, te se za svako naredno dijete iznos povećava za 2.000,00 kuna/265,45 EUR8. 

Visina naknade za roditelje/posvojitelje u slučaju rođenja/posvojenja blizanaca ili većeg broja 

rođenja/posvojenja djece određuje se zbrojem iznosa iz članka 3. ove Odluke.  

  Sredstva za isplatu osigurana su u Proračunu Općine Brodski Stupnik putem socijalnog programa 

koji se donosi za svaku proračunsku godinu. 

Isplata sredstava vrši se u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.  

 
Članak 4. 

 Stupanjem na snagu Ove Odluke, prestaje važiti Odluka o isplati jednokratne naknade za 

novorođenu i posvojenu djecu rodiljama/posvojiteljima s područja Općine Brodski Stupnik (KLASA: 

550-01/17-01/35 URBROJ: 2178/03-02-17-2 od 04. rujan 2017.)  

 

 

 

 
3 Fiksni tečaj konverzije 7,53450 
4 Fiksni tečaj konverzije 7,53450 
5 Fiksni tečaj konverzije 7,53450 
6 Fiksni tečaj konverzije 7,53450 
7 Fiksni tečaj konverzije 7,53450 
8 Fiksni tečaj konverzije 7,53450 
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Članak 5. 

 Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Općine Brodski Stupnik“, a stupa na snagu 

01. siječnja 2023. godine.  

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

 

KLASA: 551-01/22-01/02 

URBROJ: 2178-3-02-22-2  

Brodski Stupnik, 03. studeni 2022. godine 

   

           Predsjednik Općinskog vijeća 

        Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ. 
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 Na temelju članka 35. stavak 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, 

152/14, 81/15, 94/17) i članka 33. Statuta Općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ broj 11/18, 13/20 i „Službene novine Općine Brodski Stupnik“ broj 01/21), Općinsko vijeće 

Općine Brodski Stupnik na 10. sjednici održanoj 03. studenog 2022. godine, donijelo je 

 
O  D  L  U  K  U 

o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnog 

prostora u objektima u vlasništvu Općine Brodski Stupnik 

 
Članak 1. 

 U Odluci o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima u 

vlasništvu Općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 7/16, 10/18, 13/20 

i „Službene novine Općine Brodski Stupnik“ broj 01/20, u daljnjem tekstu: „Odluka“), Članak 2. Odluke 

mijenja se i glasi:  

„Poslovni prostori iz članka 1. ove Odluke su:  

1. društveni domovi u vlasništvu Općine, 

2. prostorije koje Općina koristi za svoju redovnu djelatnost, a trenutno su slobodne za povremeno 

korištenje, ukoliko se koriste izvan radnog vremena Općine (vijećnica). 

3. ostale prostorije u vlasništvu Općine“. 

 Poslovnim prostorima iz stavka 1. ovoga članka upravlja općinski načelnik Općine Brodski Stupnik 

(u daljnjem tekstu: općinski načelnik)“. 

 

Članak 2. 

Članak 7. stavak 2. Odluke mijenja se na način da se briše alineja 1. koja glasi: 

„- aktivnosti mjesnih odbora“.  

 

Članak 3. 

Članak 9. Odluke mijenja se i glasi:  

 

 „Visina naknade za privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora utvrđuje se kako slijedi:  

 

 

Red. 

broj 

Namjena korištenja Visina naknade  

za korištenje  

društvenih domova   

(sale) 

Visina naknade za 

korištenje ostalih 

prostora u vlasništvu 

općine 
 

1. Redovne aktivnosti registriranih političkih 

stranaka ili kandidacijskih lista grupe 

birača - sastanci, tribine, promidžba  

 

1.130,18 kn/150 EUR9/dan 

 

263,71 kn/35 EUR10 /dan 

2. - Izložbe, promocije književnih djela,  

- Održavanje raznih tečajeva, seminara, 

edukacija te drugih usluga, 

- Prodaja i promocija proizvoda i usluga  

  profitnog sektora i slične aktivnosti  

 

 

1.000,00 kn/132,72 EUR11/dan 

 

 

753,45 kn/100 EUR12/dan 

    

 
9 Fiksni tečaj konverzije 7,53450 
10 Fiksni tečaj konverzije 7,53450 
11 Fiksni tečaj konverzije 7,53450 
12 Fiksni tečaj konverzije 7,53450 
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3.  Fizičke i pravne osobe koje imaju 

prebivalište/sjedište na području Općine 

Brodski  

Stupnik 

527,42 kn/70 EUR13/dan 

 

226,04 kn/30 EUR14/dan 

4. Fizičke i pravne osobe koji nemaju 

prebivalište/sjedište na području Općine 

Brodski Stupnik   

753,45 kn/100 EUR15/dan 301,38 kn/40 EUR16/dan 

  

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine Brodski 

Stupnik“.  

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

 

KLASA: 372-01/22-01/40 

URBROJ: 2178-3-02-22-2 

Brodski Stupnik, 03. studeni 2022. godine 

                                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                        Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
13 Fiksni tečaj konverzije 7,53450 
14 Fiksni tečaj konverzije 7,53450 
15 Fiksni tečaj konverzije 7,53450 
16 Fiksni tečaj konverzije 7,53450 
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Na temelju članka 3. i  5. 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, 13/20 i „Službene novine 

Općine Brodski Stupnik“ broj 01/21), Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik na 10. sjednici održanoj 

03. studenog 2022. godine donijelo je  
 

O D  L U K U 

o utvrđivanju visine zakupnine 
 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuje se najniža visina zakupnine za zakup poslovnog prostora u vlasništvu 

Općine Brodski Stupnik, visina zakupnine za korištenje građevinskog zemljišta  i dijelove javnih 

površina i to:  

A) ZA POSLOVNI PROSTOR 

 Najniža zakupnina za 1m2 poslovnog prostora mjesečno, ovisno o vrsti djelatnosti koja će se u 

njemu obavljati, na području Općine Brodski Stupnik iznosi: 

 Djelatnost       Kuna/Eura 

Ugostiteljstvo        15,07/217  

Trgovina        11,30/1,5018 

Zanatstvo        7,53/119 

 Od obveze plaćanja zakupnine oslobođeni su zakupnici koji u poslovnom prostoru obavljaju neku 

proizvođačku djelatnost, u visini od 50% mjesečne zakupnine na vrijeme od jedne godine dana, 

računajući od početka obavljanja djelatnosti u prostoru. 
  

B) ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I DIJELOVE JAVNIH POVRŠINA 

 Najniža zakupnina za građevinsko zemljište iznosi: 

         Kuna/Eura 

1. Zemljište pod montažnom garažom    45,21/6  1m2 za 1 godinu20 

2. Zemljište koje se koristi za otvoreno skladište, odlaganje  

    građevinskog materijala i slične namjene    15,07/2  1m2 za 1 godinu21 

3. Zemljište koje se koristi za postavljanje zabavnih radnji  

    (cirkusa, lunaparka i slično)     11,30/1,50  1m2 dnevno22 

4. Postavljanje montažnog kioska     7,53/1      1m2 mjesečno23 
 

 Najniža zakupnina za građevinsko zemljište koje se daje u zakup radi poljoprivredne obrade do 

privođenja njegovoj namjeni iznosi 0,13 kuna/0,02 eura24 za 1 m2 godišnje. 
 

C) ZA DIJELOVE JAVNIH POVRŠINA 

         Kuna/Eura 

1. Za postavljanje montažnog kioska 

- do 12 m2        11,30/1,50  1m2 mjesečno25 

- preko 12 m2        7,53/1          1m2 mjesečno26 

 
17 Fiksni tečaj konverzije 7,53450 
18 Fiksni tečaj konverzije 7,53450 
19 Fiksni tečaj konverzije 7,53450 
20 Fiksni tečaj konverzije 7,53450 
21 Fiksni tečaj konverzije 7,53450 
22 Fiksni tečaj konverzije 7,53450 
23 Fiksni tečaj konverzije 7,53450 
24 Fiksni tečaj konverzije 7,53450 
25 Fiksni tečaj konverzije 7,53450 
26 Fiksni tečaj konverzije 7,53450 
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2. Stolić za prodaju suvenira, cvijeća, svijeća, 

   igrački, licitarskih proizvoda, slastica i slično: 

-  prigodna prodaja       7,53/1         1m2 dnevno27 

-  stalna prodaja        52,74/7       1m2 mjesečno28 

3. Stolić za pružanje raznih usluga     37,67/5       1m2 dnevno29 

4. Hladnjak ili automat za prodaju sladoleda, 

    bezalkoholnih pića i slično      30,14/4       1m2 mjesečno30 

5. Šatori u kojima se obavlja promet robom, 

    ugostiteljska djelatnost, zabavne radnje,  

    i slično        11,30/1,50  1m2 dnevno31 

6. Pećnica za pečenje i prodaju plodina        15,07/2       1m2 mjesečno32 

7. Stolovi i stolice, pokretne ograde i 

    druge naprave postavljene ispred 

    ugostiteljskih i drugih objekata                                                     37,67/5      1m2 mjesečno33 
 

Članak 2. 

 Komunalno redarstvo Općine Brodski Stupnik ovlašteno je za utvrđivanje pravnog temelja za 

korištenje građevinskog zemljišta i dijelova javnih površina te obavlja kontrolu načina korištenja 

zakupljenog zemljišta. 

 Naplatu zakupnine, sukladno zaključenom ugovoru odnosno rješenju o zakupu zemljišta obavljat 

će Jedinstveni upravni odjel Općine Brodski Stupnik. 

 

Članak 3. 

Ovom Odlukom stavlja se van snage Zaključak o utvrđivanju visine zakupnine („Službeni vjesnik 

Brodsko-Posavske županije“ broj 08/97, KLASA: 023-01/97-01/286-8 URBROJ: 2178/03-03/97-1 od 

07. kolovoz 1997. godine). 

 

Članak 4. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine 

Brodski Stupnik“.  
 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE BRODSKI STUPNIK 
 

KLASA: 372-01/22-01/41 

URBROJ: 2178-3-02-22-2 

Brodski Stupnik, 03. studeni 2022. godine   

           Predsjednik Općinskog vijeća 

               Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ. 

 

 

 

 

 

 

 
27 Fiksni tečaj konverzije 7,53450 
28 Fiksni tečaj konverzije 7,53450 
29 Fiksni tečaj konverzije 7,53450 
30 Fiksni tečaj konverzije 7,53450 
31 Fiksni tečaj konverzije 7,53450 
32 Fiksni tečaj konverzije 7,53450 
33 Fiksni tečaj konverzije 7,53450 
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Na temelju članka 102. i članka 131. stavak 4. Zakona o cestama (Narodne novine broj: 84/11, 

22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22) te članka 33. Statuta Općine Brodski Stupnik 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj: 11/18, 13/20 i „Službene novine Općine Brodski 

Stupnik“ broj: 01/21), Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik, na svojoj 10. sjednici održanoj dana 03. 

studenog 2022. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 

o upisu i uknjižbi statusa Javnog dobra u općoj uporabi, 

nerazvrstane ceste - neotuđivo vlasništvo Općine Brodski Stupnik 
 

Članak 1 .  

Upisuje se i uknjižuje status nekretnine javnog dobra u općoj uporabi, nerazvrstane ceste - 

neotuđivo vlasništvo Općine Brodski Stupnik, koje će se po provedbi Geodetskog elaborata 

izvedenog stanja nerazvrstane ceste upisati u novi z.k. uložak, k.o. Brodski Stupnik, a koje se u 

naravi sastoje od: 

- k.č. br. 565/6 - Sveta Klara  - nerazvrstana cesta - (naselje Brodski Stupnik) 

- k.č. br. 580/6 - Jurčića dol   - nerazvrstana cesta - (naselje Brodski Stupnik) 

- k.č. br. 799/3 - Stupnički Brijeg 2 - nerazvrstana cesta - (naselje Brodski Stupnik) 

- k.č. br. 2262  - Sveta Ana - nerazvrstana cesta - (naselje Brodski Stupnik) 

- k.č. br. 2263/1 - Ulica Vinogradska - nerazvrstana cesta - (naselje Brodski Stupnik) 

- k.č. br. 2264/1 - Ulica Vinogradska - nerazvrstana cesta - (naselje Brodski Stupnik) 

- k.č. br. 2264/2 - Ulica Vinogradska - nerazvrstana cesta - (naselje Brodski Stupnik) 

- k.č. br. 2266/1 - Jurčića dol  - nerazvrstana cesta - (naselje Brodski Stupnik) 

- k.č. br. 2267 - Jurčića dol - nerazvrstana cesta - (naselje Brodski Stupnik) 

- k.č. br. 2269 - Pavlovčak - nerazvrstana cesta - (naselje Brodski Stupnik) 

- k.č. br. 2270 - Pavlovčak - nerazvrstana cesta - (naselje Brodski Stupnik) 

- k.č. br. 2271/2 - Budin dol - nerazvrstana cesta - (naselje Brodski Stupnik) 

- k.č. br. 2272 - Budin dol - nerazvrstana cesta - (naselje Brodski Stupnik) 

- k.č. br. 2273 - Budin dol - nerazvrstana cesta - (naselje Brodski Stupnik) 

- k.č. br. 2277 - Stupnički Brijeg 1- nerazvrstana cesta - (naselje Brodski Stupnik). 
 
 

Članak 2. 

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Slavonskom Brodu, će temeljem ove Odluke i 

Geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste, gore navedene kč.br. 565/6, 580/6, 799/3, 

2262, 2263/1, 2264/1, 2264/2, 2266/1, 2267, 2269, 2270, 2271/2, 2272, 2273, 2277 k.o. Brodski Stupnik, 

otpisati u novi Zemljišno- knjižni uložak, iste katastarske općine, i uknjižiti ih kao Javno dobro u općoj 

uporabi - nerazvrstane ceste - neotuđivo vlasništvo Općine Brodski Stupnik. 
 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Općine 

Brodski Stupnik”. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE BRODSKI STUPNIK 
 

KLASA: 940-01/22-01/23 

URBROJ: 2178-3-02-22-7  

Brodski Stupnik, 03. studeni 2022.  godine                       
 

     Predsjednik Općinskog vijeća 

              Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ.                                                                                                                                                                                
 

 

                                            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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