REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRODSKI STUPNIK
Općinsko vijeće
KLASA:021-05/17-02/05
URBROJ:2178/03-02-17-2
Brodski Stupnik, 03. listopad 2017. godine
ZAPISNIK
o radu 4. sjednice Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik održane 3. listopada 2017.
godine s početkom u 20,00 sati u vijećnici Općine Brodski Stupnik, ulica Stjepana Radića 117.
Nazočni:
1. ZLATKO PRSKALO, bacc. admin. publ.
2. GORAN BLATANČIĆ,
3. TOMISLAVA PRSKALO,
4. MARTIN HORVATOVIĆ,
5. MILE MAGDIĆ,
6. JOSIPA GAVRAN, ing.
7. ANTONIJA LONČARIĆ, mag. ing. agr.
8. TOMISLAV LOVINČIĆ,
9. JASNA BOŠKOVIĆ, prof.
10. DRAŽEN KLISURIĆ,

Odsutni:
1. Krešimir Prebeg, opravdao
2. Marko Čorak, opravdao
3. Alen Ključević, opravdao

Ostali nazočni: Goran Jelinić, općinski načelnik, Dragica Lončar i Reza Marceković – djelatnice
Upravnog odjela,
Zapisničar: Reza Marceković, djelatnica Upravnog odjela Općine Brodski Stupnik
Predsjedavajući otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i utvrđuje da je sjednici nazočno 10
članova Općinskog vijeća, što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje, te prije usvajanja dnevnog reda
predlaže izmjene i dopune dnevnog reda na prijedlog Načelnika.
Goran Jelinić: Predlaže da se uz predloženu točku dnevnog reda uvrsti još jedna točka i to:
„Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u području društvenih
djelatnosti na području općine Brodski Stupnik za 2017. godinu“
Uz obrazloženje:Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije u mogućnosti je odobriti
još dodatnih 200.000,00 kuna te je nužno da se ne dirajući cjelokupni Proračun općine već samo u
unutar Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti izmjeni i to Aktivnost: Obnova
povijesnih građevina na način da se planirana sredstva sa objekta „Stare općine“ skinu i dodaju na
objekt „Stare škole“ u iznosu od 470.000,00 kuna kao i sa objekata „školskog stana i škole u Lovčiću
po 40.000,00 kuna, što znači da se ukupna visina u Programu ne mijenja već samo unutar programa.
D N E V N I R E D:
1. Prijedlog Odluke o davanju mišljenja na Strategiju razvoja urbanog područja Slavonskog
Broda do 2020.
2. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u području
društvenih djelatnosti na području općine Brodski Stupnik za 2017. godinu
3. Pitanja i prijedlozi vijećnika
Daje na usvajanje izmjene i dopune dnevnog reda i po provedenom glasovanju, izmIjenjeni i
dopunjeni Dnevni red jednoglasno je usvojen
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Točka 1. Prijedlog Odluke o davanju mišljenja na Strategiju razvoja urbanog
područja Slavonskog Broda do 2020.
Goran Jelinić: Ukazuje da je od strane Grada Slavonskog Broda zatražena interventna sjednica kako bi
se donijela odluka o davanju pozitivnog mišljenja na izrađeni dokument Strategije razvoja urbanog
područja gdje je i naša Općina dio tog područja.
U nastavku daje pojašnjenje izrađene Strategije kroz dostavljene materijale u obliku prezentacije kroz
slajdove. Ističe da je kroz Strategiju urbanog područja predviđena izgradnja našeg inkubatora. Također
uz inkubator tu su još i dva objekta u Lovčiću: „stara škola“ i „školski stan“.
Zlatko Prskalo: Ističe da to sigurno ne može biti loše za našu Općinu, već nam može donijeti samo
korist, te predlaže da se donese ova Odluka.
Po provedenom glasovanju, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o davanju pozitivnog mišljenja na
Strategiju razvoja urbanog područja Slavonskog Broda do 2020. godine
Članak 1.
Daje se pozitivno mišljenje na Strategiju razvoja urbanog područja Slavonskog Broda do 2020
godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 023-01/17-01/31
URBROJ:2178/03-02-17- 8
Brodski Stupnik, 03. listopad 2017. godine
Točka 2. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa
javnih potreba u području društvenih djelatnosti na području
općine Brodski Stupnik za 2017. godinu
Goran Jelinić:Prošli tjedan potpisan je ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske
Unije za još dodatnih 200.000,00 kuna te je nužno da se ne dirajući cjelokupni Proračun općine već
samo unutar Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti izmjeni i to Aktivnost: Obnova
povijesnih građevina na način da se planirana sredstva sa objekta „Stare općine“ skinu i dodaju na
objekt „Stare škole“ u iznosu od 470.000,00 kuna kao i sa objekata „školskog stana i škole u Lovčiću po
40.000,00 kuna, što znači da se ukupna visina u Programu ne mijenja već samo unutar programa.
Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo
Odluku
o II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u području društvenih
djelatnosti na području općine Brodski Stupnik
za 2017. godinu
Članak 1.
Opis
Za
realizaciju
obnove
povijesnih
građevina – „Stara škola“
Za
realizaciju
obnove
povijesnih
građevina – „Stara općine“
Dodatno ulaganje u objekt školskog
stana u Lovčiću
Dodatno ulaganje u objekt stare škole u
Lovčiću
Zvonik Sv. Florijan Lovčić
UKUPNO:

Plan za 2017.
425.000,00

Povećanje/
smanjenje
550.000,00

Novi plan
975.000,00

500.000,00

-470.000,00

30.000,00

50.000,00

-40.000,00

10.000,00

50.000,00

-40.000,00

10.000,00

100.000,00
1.125.000,00

00,00
0,00

100.000,00
1.125.000,00
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Članak 2.
Sve ostale odredbe Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti na području
Općine Brodski Stupnik za 2017. godinu ostaju nepromijenjene.
Članak 3.
Ova Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u području društvenih
djelatnosti na području Općine Brodski Stupnik za 2017. godinu objavit će se u Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije.
KLASA: 400-06/17-01/05
URBROJ:2178/03-02-17-15
Brodski Stupnik, 04. listopad 2017.g.
Točka 3. Pitanja i prijedlozi vijećnika
Goran Jelinić: Informira o pokušajima da se osiguraju sredstva za određene aktivnosti kako bi se iste
realizirale još do kraja godine. Pojašnjava kako je proračun rebalansom bio sveden u realnjje okvire, a
sada su se stvorile neke mogućnosti, odnosno sredstva, pa moli Općinsko vijeće da primi na znanje i
donese okvirni zaključak koji bi , pod uvjetima da se nađu sredstva, omogućio poduzimanje tih
aktivnosti te da se pozicije proračuna izravnaju sljedećim rebalansom. Nadalje pojašnjava o kojim se
aktivnostima radi.
1. Iako su predviđeni za energetsku obnovu, na sportskim objektima postoje hitne potrebe za
određenim zahvatima a ta je pozicija smanjena zadnjim rebalansom na 250.000,00 Radi se o
konkretnoj potrebi hitne izmjene vrata i prozora na sportskom objektu u Starom Slatiniku koji su u
jako lošem stanju.
2. Na sportskom objektu Brodski Stupnik išlo bi se u značajniju investiciju izgradnje ograde oko
sportskog terena i oko betonskog terena uz travnati teren, što je ranije vijećnik Ključević predlagao.
Zatražene su ponude za ogradu koja bi okvirno koštala 200.0000,00 kuna. Time bi cjelovito riješili
ogradu koja je stara više od 30 godina.
3. Nadalje, pristigla je zamolba župe Odvorci ( kojoj pripada naselje Krajačići) kojom se župnik obraća
zamolbom za kapitalnu donaciju popravka grijanja u župnom stanu. Za župu je proračunom bilo
predviđeno 2.500,00 što je doznačeno za mladu misu mladomisniku te bi vijeće trebalo zaključkom
odobriti da sljjedećim rabalansom predvidimo poziciju u istom iznosu za kapitalnu donaciju župama.
Zlatko Prskalo: Kao 4. prijedlog predlaže uvođenje plinskog grijanja u ambulantu u Starom Slatiniku.
Pojašnjava kako ima informaciju da je stara peć već progorila te bi bilo potrebno da Općinsko vijeće
donese pozitivno mišljenje kako bi se na primjereniji način riješilo grijanje ambulante . Moli vijećnike da
se izjasne o sva 4 prijedloga.
Martin Horvatović: Djeluje mu velik iznos od 200.000,00 za postavljenje ograde na igralištu Brodski
Stupnik.
Goran Jelinić: Pojašnjava kako je na sportskom objektu Stari Slatinik za kapitalna ulaganja izdvojeno
134.000,00 kuna, u Brodskom .Stupniku izdvojeno je za materijal za kupaonu 10.000,00 kuna, to
predstavlja nekakav odnos ulaganja . Oba objekta su u vlasništvu općine.
Zlatko Prskalo : Pojašnjava kako se zaključkom otvara mogućnost u slučaju odgovarajuće ponude da
se može pristupiti toj aktivnosti,te napominje kako će možda ponuda za ogradu biti i jeftinija
Goran Jelinić. Pojašnjava kako se radi o panel ogradama koje bi do susjeda i na sjeveru bile u visini od
i 4m a oko igrališta 1,20m.
Zlatko Prskalo : Ističe kako se već 27 godina trpaju problemi pod tepih i vrijeme je da ih počnemo
rješavati. Vjeruje da je ograda stvarno u derutnom stanju kao i objekt u Starom Slatiniku. Sredstva se
moraju naći, moramo odrediti prioritet Tu se skuplja velik broj ljudi, isto je prioritet ambulanta kao i
vjerski objekti.
Goran Blatančić: Smatra da to nije u redu, predlaže da načelnik obiđe objekte i utvrdi stanje u kojem se
nalazi svaki pojedini objekt. .Objekt u Starom Slatiniku ima lošu stolariju , nema primjereno grijanje niti
wc, puno je napravljeno privatnim novcima. Brodski Stupnik ima bolje uvjete,dobio je stolariju. Nema
ništa protiv ograde, mi smo ogradu sami postavili tako da smo dobili ogradu koja je bila skinuta sa
groblja te smo ju sami uredili i postavili. Ističe kako je i potrebno je voditi brigu i o omjeru ulaganja i o
prioritetima. Nadalje, ističe kako je točno da je uloženo u krovište objekta ali to je objekt u vlasništvu
općine koji je već počeo prokišnjavati i curiti po zidovima i instalacijama i bila je neizbježna sanacija
krovišta . Nadalje predlaže, ako je potrebno, dostavit će i slike.
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Goran Jelinić:Pojašnjava da je na sportskom objektu u Starom Slatiniku financirana sanacija krovišta i
izgradnja tribina u ukupnom iznosu od 134.000,00 te su se možda prioriteti mogli drugačije posložiti.
Goran Blatančić: Pojašnjava kako je bilo obećano od strane ranijeg načelnika rješavanje stolarije.
Goran Jelinić: Predlaže da se malo pričeka da se otvori mogućnost energetske obnove putem fondova,
a ako to izostane, općina će svakako riješiti.
Zlatko Prskalo : Moli vijećnika Gorana .Blatančića da kaže što je najveći prioritet, što se mora riješiti
odmah, a što kasnije te odrediti rokove rješavanja.
Goran Blatančić:Stolarija je prioritet, centralno bismo mogli sami odraditi. .
Dražen Klisurić. Postavlja upit što je sa energetskom obnovom.
Goran Jelinić: Pojašnjava kako u ovom trenutku još nema informacija. Predlaže predvidjeti sredstva ali
sačekati 6 mjeseci te ukoliko u tom roku ne bude ništa od Fonda, tada će općina poduzeti sve što je
potrebno, ali moramo definirati prioritete. Općinsko vijeće je ono koje donosi proračun, a načelnik ga
mora izvršavati,
Zlatko Prskalo : Predlaže vijećniku Blatančiću da napiše dopis u kojemu će biti navedeni prioriteti kojeg
će na sljedećoj sjednici Vijeće primiti na znanje i na temelju kojega će donijeti odluke kako bi se ta
problematika u idućoj godini rješavali, ako ne sredstvima Fonda, onda sredstvima općine. Isto to
predlaže i za i NK Slavonac.
Goran Jelinić: Budući da su objekti u vlasništvu Općine, dani na korištenje klubovima, predlaže
zajednički izaći na uvid, to jest, da u komunikaciji sa ljudima koji vode klub bude prisutan i da zajedno
komentiramo postojeće stanje i da se kao takvo to predloži za slijedeći proračun Općinskom vijeću.
Zlatko Prskalo: Pozdravlja prijedlog te izražava spremnost da i sam bude nazočan prilikom uvida.
Goran Jelinić: Pojašnjava kako će ići dopis prema svim udrugama za iskaz potreba za redovne
djelatnosti ali ovo je nešto interventno.
Zlatko Prskalo: potiče vijećnika Blatančić da u dogovoru sa ostalim dijelom vodstva Kluba zakaže
zajednički sastanak.
Daje na glasovanje zaključak o prihvaćanju prethodna četiri prijedloga.
Po provedenom glasovanju Općinsko vijeće JEDNOGLASNO je prihvatilo prijedloge te o tome
donijelo
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za pokretanjem aktivnosti koje će se naknadno
uvrstiti u II. izmjene i dopune Proračuna općine
Brodski Stupnik za 2017. godinu
Sukladno pozitivnom stanju proračunskih sredstava Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik
daje suglasnost Općinskom načelniku za pokretanjem aktivnosti koje će se naknadno uvrstiti u II.
izmjene i dopune Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2017. godinu i to:
1. Dodatno ulaganje na športskim objektima u vlasništvu općine Brodski Stupnik:
• Brodski Stupnik - postavljanje nove ograde od žičanih panela na cijelom igralištu u
vrijednosti cca 200.000,00 kuna,
• Starom Slatiniku – izmjena stolarije (dvoja vrata i jedan prozor),
2. Kapitalna donacija župi „Sv. Filipa i Jakova apostola“ Odvorci – za popravak centralnog grijanja
u župnom dvoru u Grgurevićima u iznosu od 2.500,00 kuna,
3. Dodatno ulaganje u Društvenom domu u Starom Slatiniku – postavljanje centralnog grijanja u
zdravstvenoj ambulanti u Starom Slatiniku.
KLASA: 400-06/17-01/05
URBROJ:2178/03-02-17-16
Brodski Stupnik, 03. listopad 2017. godine
Tomislav Lovinčić: Postavlja upit kada se otvaraju ponude za kupovinu nekretnina.
Dragica Lončar: Dogovorit će se sastanak sa Povjerenstvom i moguće još ovaj tjedan.
Zlatko Prskalo Predlaže da se sastanak održi u petak u 18,00 sati uz prethodnu provjeru sa
predsjednicom Povjerenstva.
Nakon što je predsjedavajući iscrpio dnevni red, rad 04. sjednice Općinskog vijeća
zaključio je u 21:07 sati.
Zapisničar:
Reza Marceković

Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ.
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