
                           
         REPUBLIKA HRVATSKA  
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  
    OPĆINA BRODSKI STUPNIK 
            Općinsko vijeće 
 
KLASA:021-05/17-02/04 
URBROJ:2178/03-02-17-2 
Brodski Stupnik, 4. rujan  2017. godine 
 

Z A P I S N I K 
            o radu 3. sjednice Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik održane 4. 
rujna 2017. godine s početkom u 19,00 sati u vijećnici  općine Brodski Stupnik, ulica 
Stjepana Radića 117. 
 
Nazočni:                                                                    

1. KREŠIMIR PREBEG,  
2. ZLATKO PRSKALO, bacc. admin. publ.  
3. MARKO ČORAK, mag. ing. mech.    
4. GORAN BLATANČIĆ,  
5. TOMISLAVA PRSKALO,  
6. MARTIN HORVATOVIĆ,  
7. MILE MAGDIĆ,                
8. JOSIPA GAVRAN, ing.   
9. ANTONIJA LONČARIĆ, mag. ing. agr.   
10. TOMISLAV LOVINČIĆ,   
11. JASNA BOŠKOVIĆ, prof.   
12. DRAŽEN KLISURIĆ,   
13. ALEN KLJUČEVIĆ  

 
Ostali nazočni: Goran Jelinić, općinski načelnik,  Petar Lovinčić, zamjenik 
Općinskog načelnika, Dragica Lončar, Ankica Madžar i Reza Marceković – djelatnice 
Upravnog odjela i Miroslav Čuljak-predsjednik MO Stari Slatinik.  
Zapisničar: Reza Marceković, djelatnica Upravnog odjela Općine Brodski Stupnik  

Predsjedavajući otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i utvrđuje da je sjednici 
nazočno svih 13 članova Općinskog vijeća.    

Predsjedavajući predlaže dopunu dnevnog reda kao 9. točku i to: „Odluka o  
sufinanciranju troškova provedbe organiziranog kraćeg programa rada s djecom 
predškolske dobi – igraonica na području Općine Brodski Stupnik“,  a ostale točke se 
pomiču za jedno mjesto. Daje na usvajanju dopunjenu točku a potom i cjelokupni 
dnevni red na glasovanje.  

Po provedenom glasovanju Općinsko vijeće jednoglasno je usvojilo dnevni 
red   

D n e v n i  r e d:  
1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog  vijeća 
2. Izvješće Općinskog načelnika u protekom razdoblju 
3. a) Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Brodski   
          Stupnik za 2017.g.  



b) Prijedlog Polugodišnjeg izvršenja Plana razvojnih programa za 2017. 
godinu  

4. a) Prijedlog Odluke o 1. izmjenama i dopunama Proračuna općine Brodski 
Stupnik za 2017. godinu  
b) Prijedlog Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa općine Brodski 
Stupnik za 2017. godinu  

      c) Prijedlog Izmjena i dopune programa koje čine sastavni dio Proračuna  
      općine Brodski Stupnik za 2017.godinu  
5. Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Brodski 

Stupnik za 2017. godinu  
6. Prijedlog Odluke o kupnji dijela građevinskog zemljišta kod silosa za 

potrebe dječjeg igrališta k.č. 2666/37 k.o. Brodski Stupnik  
7. Prijedlog Odluke o izradi projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog 

dvorišta na području Općine Brodski Stupnik   
8. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece u vrtiću  
9. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova provedbe organiziranog kraćeg 

programa rada s djecom predškolske dobi – igraonica na području Općine 
Brodski Stupnik   

10. Prijedlog Odluke o rodiljnim naknadama  
11. Prijedlog Odluke o sanaciji nerazvrstanih cesta  
12. Informacija o proslavi Dana općine i „Stupničke berbe grožđa“  
13. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
 
 
Točka 1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća 

Predsjedavajući daje na usvajanje tekst zapisnika o radu 2. sjednice 
Općinskog vijeća. Na presloženi tekst nije bilo primjedbi te je isti JEDNOLGASNO  
usvojen. 
 
 Točka 2. Izvješće Općinskog  načelnika u proteklom razdoblju 
 
Goran Jelinić: Daje izvješće o aktivnostima  provedenim u razdoblju od 21.07.2017. 
do 04.09.2017.  kako slijedi: 
U razdoblju između 2 sjednice Općinskog vijeća, kao načelnik Općine održao sam niz  
radnih sastanaka u svrhu realizacije određenih projekta od kojih ističem: 
-Vodovod-Sl.Brod-vezano za realizaciju projekta „BROD 2“ kojim naša Općina planira 
osigurati vodoodvodnju za sve svoje građane, a trenutno je  faza ishođenja projektne 
dokumentacije za isti. 
-Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost- vezano za realizaciju energetske 
obnove zgrada Društvenog doma u Starom Slatiniku te Sportskih domova u 
Brod.Stupniku i Starom Slatiniku. 
-Hrvatske ceste - niz aktivnosti od kojih je posebno potrebno izdvojiti projekt 
rekonstrukcije Ulice Ilije Martinovića u St.Slatiniku za koji se čeka završno ishođenje 
dokumentacije te se planira izvođenje radova proširenja i izgradnje pješačkih i 
biciklističkih staza u 2018.godini  
-Županijska uprava za ceste- dogovoreno sudjelovanje Općine u komunikaciji sa 
građanima radi reguliranja imovinsko-pravnih odnosa koje je potrebno ubrzati da bi 
se čim prije dobiju dozvole radi asfaltiranja ceste Lovčić-Bučje. 
Budući je dosadašnji koncesionar, Veterinarska stanica Đakovo, najavila otkazivanje 
pružanja veterinarskih usluga za područje Općine (prostor u Starom Slatiniku-
Društveni dom), poduzete su radnje koje su rezultirale potpisivanjem Ugovora sa 



tvrtkom VETO d.o.o. iz Sl. Broda koja će nastaviti sa pružanjem veterinarskih usluga 
za područje naše Općine. 
Započete su radnje oko ishođenja projektne dokumentacije za „Parkiralište II“ kod 
groblja u Brod.Stupniku, kao i za mrtvačnicu u Krajačićima (idejno rješenje) zbog koje 
će biti potrebno vjerojatno ići u radnje izmjene Prostornog plana. 
Radovi izgradnje staza na grobljima Brodskom Stupniku te staza i ograde u St. 
Slatiniku su privedeni kraju, što tek predstoji za ogradu na groblju u Krajačićima. 
Prijavili smo projekt za izradu Strategije razvoja turizma, a u suradnji sa općinama 
Nova Kapela i Oriovac kao partneri sudjelujemo u projektu kojeg je pripremio i 
prijavio LAG Posavina na program „Zaželi“ (ESF) kojim bi se trebalo zaposliti 15 
nezaposlenih žena sa područja naše Općine kao pomoć i podrška starijim osobama 
kojima je ta pomoć potrebna u našoj Općini. 
Kroz 4 izleta u Daruvarske toplice osigurali smo osobama starije životne dobi 
aktivnosti koje su im pomogle u zdravstvenoj terapiji. 
Uz suglasnost i potporu Općine, udruge sa područja Općine-STUP, Bubamara i LAG 
Posavina uspješno su realizirale svoje projekte kojima su postavljena 3 dječja 
igrališta (kod Silosa, u Vinogradskoj i Rašićevoj ulici) te se uređuje zgrada „Stare 
knjižnice“ u Brodskom Stupniku. 
Radi potrebe održavanja travnatog terena na prostoru Sportskog objekta u Brodskom 
Stupniku iskopan je bunar, a isto se u dogovoru sa korisnicima (udruga NK Svačić) 
planira učiniti i u Starom Slatiniku. 
Održavanje javnih površina, nerazvr. cesta, poljskih i brdskih putova te kanalske 
mreže odvijalo se redovitim korištenjem usluga našeg komunalnog poduzeća. 
Nadalje, upoznaje vijećnike o ostvarenju     Proračuna u razdoblju 01.07.-29.08.2017.   
iznoseći kako su ukupni prihodi ostvareni u iznosu  3.995.051,41 kuna a ukupni 
rashodi u iznosu 4.598.069,98 kuna, što za ovo razdoblje čini proračunski manjak 
prihoda u iznosu od 603.018,57 kuna te zajedno sa prenesenim viškom od 
774.651,88 kuna čini ukupni višak prihoda i primitaka u iznosu od 171.633,31 kuna. 
Stanje žiro računa sa 28.09.2017. iznosi 519.201,00 kuna, stanje blagajne iznosi 
853,69 kuna što predstavlja ukupna novčana sredstva u iznosu od 520.054,69 kuna. 
Općina se u ovom periodu nije zaduživala niti davala jamstva. Stanje obveza iznosi 
254.567,90 kuna i odnosi se na dospjele obveze u iznosu od 252.505,40 od koji je 
većina ( 160.000,00 ) za cjevovod „Sikirevci“ i nedospjele u iznosu od 2.062,50 kuna.   
Na kraju informira kako je  na području Brodsko-posavske županije proglašena 
elementarna nepogoda te slijedi  prikupljanje i obrada prijava. 
 
Točka 3. a) Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine  
                    Brodski  Stupnik za 2017.g.  

          b) Prijedlog Polugodišnjeg izvršenja Plana razvojnih programa za  
              2017. godinu  

 
 

a) Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine               
      Brodski  Stupnik za 2017.g.  

Prskalo Zlatko: Moli predsjednika  Odbora za financije i proračun, Alena Ključevića, 
da iznese zaključak Odbora. 
Alen Ključević:Izvješćuje kako se Odbor za financije i proračun sastao 04.rujna 
2017.g. u 19,00 sati, te je donio negativno mišljenje o Polugodišnjem izvještaju 
obzirom da  izostaje mišljenje revizije koje je zatraženo Odlukom Općinskog vijeća  
na 2. Sjednici. Nadalje, Odbor smatra da su sredstva Proračuna prekomjerno 
trošena. 



Goran Jelinić: Daje pojašnjenje  kako je o Odluci Općinskog vijeća obaviješten 
Područni ured za reviziju  koji je dao pojašnjenje da je praksa  vršiti reviziju početkom 
godine za protekli period. Slijedom toga Područni ured za reviziju Slavonski Brod   
dao je  uputu   da se Odluka proslijedi Državnom uredu u Zagreb, kako se i postupilo, 
te se čeka njihovo očitovanje. 
Petar Lovinčić: Ističe kako je Proračun krucijalni dokument svake jedinice lokalne 
samouprave  i stoga  moli vijećnike  da ga što detaljnije upoznaju. Upućuje na  model 
prikazivanja po razinama,  kako to zahtijevaju institucije, te pojašnjava ostvarenje  
primitaka  i izdataka  na 2. razini. Nadalje, obrazlaže Izvješće analizirajući  posebni 
dio po programskoj klasifikaciji te po aktivnostima. Pojašnjava kako je zbog 
nepredviđenih okolnosti  koje nisu bile poznate u trenutku planiranja došlo do 
probijanja nekih pozicija (vatrogastvo, vodoopskrba, poduzeće Locorum ), ali 
programi nisu probijeni. Isto tako neke stavke nisu ostvarene, a planirane su kako bi 
dale mogućnost prijave na natječaje.  
Izvještaj o polugodišnjem ostvarenju  Proračuna za 2017.godinu glasi: 
Ukupni prihodi: 2.764.898,33 kune, Ukupni rashodi: 4.052.904,95 kuna. Razlika 
Višak/Manjak -1.288.006,62 kune, Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina iznose: 
774.651,88 kuna, tako da ukupan manjak iznosi: -513.354,74 kune.      
Rashodi su ostvareni u iznosu od 4.052.904,95, ili 28/71% . Ističe kako se ovo 
Izvješće mora dostaviti institucijama, neovisno o njegovom usvajanju. Nadalje, 
podsjeća kako je ovo izborna godina te je puno aktivnosti bilo posvećeno provedbi 
izbora. Isto tako, vrijeme je godišnjih odmora te nema većih aktivnosti, ali  su veće 
obveze uglavnom podmirene. Ono što nije podmireno (160.000,00 odnosi se na 
pripadajući postotak sufinanciranja magistralnog cjevovoda Sikirevci – Brod,a čiji smo 
i mi dio sustava. Obzirom da još uvijek nije jasno definirana niti ugovorena obveza 
nego samo ispostavljen zahtjev za prijenos sredstava, podmirenje obveze odgođeno 
je do daljnjega. Isto tako, 25.000,00 kuna obveze za prostorni plan, no zbog 
određenih okolnosti pretpostavljamo da je ta obveza je vjerojatno zastarjela  i nešto 
tekućih troškova) . Ističe činjenicu kako općina Brodski Stupnik trenutno na žiro 
računu ima oko 520.000,00 kuna,sa svi podmirenim dugovima ( izuzev spomenutog 
cjevovoda) s tim da je izvjesno da će još krajem godine stići i refundacija ¼  poreznih 
prihoda u iznosu od cca 450.000,00 te  uplata sredstava od strane CTR-a za 
provođenje zajedničkog projekta u iznosu od cca 40.000,00 kuna. „Aktivni roditelji u 
aktivnoj zajednici“. Naglašava kako ova općina od svoga osnivanja do danas  nikada 
u ovom vremenskom periodu nije bila stabilnija sa ovakvim pozitivnim financijskim 
pokazateljima. 
Goran Jelinić: Zahvaljuje se Zamjeniku na iscrpnom izvješću smatrajući njegovo 
pojašnjenje  logičnim, budući da je i provodio većinu aktivnosti u navedenom periodu. 
Koristi priliku da se zahvali bivšem načelniku i njegovom zamjeniku na njihovom 
radu.   
              Predsjedavajući daje Izvješće na glasovanje. 
              Po provedenom glasovanju, uz 5 (pet) glasova „ZA“ i 8 (osam) glasova  
„SUZDRŽANIH“, izvješće nije usvojeno. 
 

Z A K L J U Č A K  
o ne prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja Proračuna općine Brodski Stupnik 

 za 2017. godinu 
 

I. 
 Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik nije prihvatilo Izvješće o 
polugodišnjem izvršenju proračuna Općine Brodski Stupnik za 2017. godinu. 



II. 
 Tekst Izvješća o polugodišnjem izvršenju proračuna Općine Brodski Stupnik 
za 2017. godinu u prilogu je Zaključka i čini njegov sastavni dio.  
 
KLASA: 400-04/17-01/03 
URBROJ:2178/03-02-17-3 
Brodski Stupnik, 04. rujna  2017. godine  
 
b) Prijedlog Polugodišnjeg izvršenja Plana razvojnih programa za 2017. godinu  
Kako nije prihvaćeno polugodišnje Izvješće pa tako nije prihvaćeno niti Polugodišnji 
plan razvojnih programa.   
 

 

Točka 4. 
a) Prijedlog Odluke o 1. izmjenama i dopunama Proračuna općine Brodski     
    Stupnik za 2017. godinu  
b) Prijedlog Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa općine Brodski     
     Stupnik za 2017. godinu  
c) Prijedlog Izmjena i dopune programa koje čine sastavni dio Proračuna  
    općine Brodski Stupnik za 2017.godinu  
 

Zlatko Prskalo: Moli predsjednika Odbora za financije i proračun, Alena Ključevića, 
da dade Izvješće vezano za prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna  i Programa. 
Alen Ključević: Izvješćuje da je Odbor dao pozitivno mišljenje na 1. Izmjene i dopune 
uz primjedbu koja se odnosi na povećanje sredstava za nogometne klubove u iznosu 
od svega 3.000,00 iako se na prethodnoj sjednici donio zaključak o povećanju   
30.000,00 za nogometne klubove. 
Goran Jelinić: Kroz opći dio – račun prihoda i rashoda, na prihodima koji su bili 
planirani u iznosu od  13.569.292,00  predlaže se smanjenje za 2.489.300,00  kuna 
tako da novi plan iznosi 11.079.992,00 kuna. Nadalje, rashodi koji su bili planirani u 
iznosu od 14.115.000,00 kuna, umanjuju se za 2.260.356,00  kuna tako da novi plan 
iznosi 11.854.644,00 kuna. U nastavku detaljno objašnjava izmjene i dopune po 
programskoj klasifikaciji. 
Vezano za odluku o dodatnom financiranju nogometnih klubova koju je Općinsko 
vijeće donijelo na protekloj sjednici daje pojašnjenje pozivajući se na čl.13. st. 2 
Pravilnika o financiranju  udruga gdje stoji da se financiranje svih aktivnosti projekata  
udruga  provodi putem javnog natječaja ili javnog poziva čime se osigurava 
transparentnost dodjele financijskih sredstava , iznimno sredstva se dodjeljuju bez 
natječaja kada nepredviđeni događaj  traži hitno djelovanje i nema vremena za 
postupak provođenja natječaja ili kada se dodjeljuje udruzi  koje imaju isključivu 
nadležnost u području djelovanja ili je udruga jedina takva  organizacija  ili udruzi sa 
javnim ovlastima  ili kad se dodjeljuju jednokratna sredstva do 5.000,00 za aktivnosti 
udruge koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu  
udruge . Jasno je propisano na koji način se financiranju udruge na području Općine 
Brodski Stupnik.  Ističe kako je za  poticanje rada udruga ali određenim radnjama 
moguće je vrlo lako ući u prekršaj. Moli Vijeće da razmisli, ako već traži povećanje za 
nogometne klubove neka to ide putem natječaja a ne izvanrednim intervencijama  
koje nemaju utemeljenje u niti jednoj od navedenih okolnosti. Ukoliko Vijeće želi, 
razmatrajući mogućnost povećanja čitavog programa može ponovo raspisati natječaj 
u kojemu će sudjelovati sve udruge. 



Martin Horvatović: Postavlja upit postoji li mogućnost uređenja dječjeg igrališta u 
Krajačićimaa 
Goran Jelinić: Pojašnjava da je  u planu i uređenje dječjeg igrališta u naselju 
Krajačići.  
Miroslav Čuljak: Ukazuje na nužnosti promjene plastične stolariju na sportskom 
objektu u Starom Slatiniku te ističe da je isto potrebno sa stolicama i klupama, 
grijanje je također neprimjereno jer se loži  piljevinka. 
Goran Jelinić:  Pojašnjava da je u tijeku ishođenje energetskog certifikata i 
kandidatura oba objekta na Fond čime bi to bili cjelovito riješeni , te ističe kako je  
natječaj  najavljen u listopadu. Tako bi se sportski domovi uredili na najkvalitetniji 
način. 
Alen Ključević:.Postavlja pitanje  postoji li mogućnost da se nađu sredstva  za novu 
ogradu Nk Slavonca jer bi netko mogao stradati, navodi kako prema brdu tri  stupa 
drže kablovi, što je postalo opasno po žiot. 
Goran Jelinić: Danas sam razgovarao sa dopredsjednikom NK Slavonac i u stalnoj 
sam komunikaciji s njim radi rješavanja cjelokupnog problema ograde oko oba 
igrališta u Brodskom Stupniku. To je općinski objekt, općina o tome vodi računa i traži 
rješenja i komunicira sa predstavnicima Nogometnog kluba. 
Zlatko Prskalo: Postavlja upit u kojem roku je to moguće očekivati. 
Goran Jelinić: Vrlo brzo. 
Petar Lovinčić: Pozicija  451 Objektu stare škole , za kojeg je do sada iz MRRFEU 
osigurano 240.000,00 kuna, a postoji mogućnost da se na dodatnom natječaju 
kojega očekujemo ove jeseni ostvari iznos do ukupno traženih  500.000,00 kuna i 
pod pretpostavkom da dobijemo taj iznos, neće bit dostatan za završiti cijeli objekt.  
Horvatović Martin: Postavlja upit postoji li mogućnost uvrstiti obnovu društvenog 
doma u Krajačićima u projekt energetske učinkovitosti domova. 
Goran Jelinić: Pojašnjava kako postoje određeni kriteriji za uvrštenje projekata  , a 
budući da su u dom Krajačići  izvršena značajna ulaganja,, izražava  mišljenje da bi 
teško prošao na natječaju.  

Kako rasprave više nije bilo, predsjedavajući daje  na glasovanje točku 4.a),b), 
i c). Po provedenom glasovanju, na prijedlog predsjednika, Općinsko vijeće 
JEDNOGLASNO  je donijelo 

 

a)  Odluku o 1. izmjenama i dopunama Proračuna općine Brodski Stupnik za  
      2017. godinu  
b)  Izmjene i dopune Plana razvojnih programa općine Brodski Stupnik za 2017.  
     godinu  
c)  Izmjene i dopune programa koje čine sastavni dio Proračuna općine Brodski  
     Stupnik za 2017.godinu  
 

Akti u propisanoj formi nalaze se u prilogu.  
   

 

Točka 5. Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi na području Općine  
                Brodski Stupnik za 2017. godinu  
 
Dragica Lončar: Pojašnjava kako je od Ministarstva poljoprivrede putem e-maila 
pristigla obavijest o da je prijedlog Programa koji je dostavljen na uvid u redu, ukoliko 
će u dostavljenom  obliku biti prihvaćen od strane Općinskog vijeća, a samo Mišljenje 
će izdati naknadno.  

Kako rasprave nije bilo Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo    



 
P R O G R A M  

potpora u poljoprivredi na području Općine 
Brodski Stupnik za 2017. godinu 

 
 Tekst cjelokupnog Program nalazi se u prilogu zapisnika i čini sastavni dio. 
 
KLASA:320-01/17-01/07 
URBROJ:2178/03-02-174 
Brodski Stupnik, 4. 9. 2017.g.  
 
 
Točka 6. Odluka o kupnji dijela građevinskog zemljišta kod silosa za  
                potrebe dječjeg igrališta k.č. 2666/37 k.o. Brodski Stupnik  
Goran Jelinić:   Napominje kako je oduvijek prostor pored Silosa tkz. „urija“ bilo dječje 
igralište ali zemljište nije bilo vlasništvo općine, točnije Jasinje je kroz nadoknadu 
sredstva isto prodalo tvrtki „GEOAGECIJA“. Vlasnik te tvrtke , gosp. Jovičić je izrazilo 
spremnost za prodaju iste po povoljnijim uvjetima sukladno dostavljenoj ponudi koja 
je priložena u materijalima cca 75.000,00 kuna. Novoosnovana Udruga mladih 
„STUP“ je uredila taj prostor te uz pomoć Lag-a kandidirala nabavku opreme za 
opremanje dječjeg igrališta, u čemu je i uspjela. Predlaže da ovo Vijeće prihvati 
kupovinu ovog zemljišta i donese predloženu odluku. 
 Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće je jednoglasno donijelo  
 

O D L U K U 
o kupnji građevinskog zemljišta pored silosa za potrebe dječjeg igrališta,  

kčbr. 2666/51  i kčbr. 2666/52 k.o. Brodski Stupnik, u vlasništvo  
općine Brodski Stupnik 

 
Članak 1. 

Zbog zadovoljavanja šireg interesa lokalne zajednice - izgradnja dječjeg igrališta, 
Općina Brodski Stupnik provest će postupak izravne pogodbe za kupnjom dijela 
građevinskog zemljišta pored silosa, upisanog u z.k. uložak broj 1566, k.o. Brodski 
Stupnik, a koja se sastoji od:   
   - k.č.br. 2666/51 – Dječje igralište Ulica Petra Zrinskog sa površinom od 3.705 m2.  
   - k.č.br. 2666/52 – Neplodno sa površinom od 242 m2.  
 

Članak 2. 
Ovlašćuje se Općinski načelnik na provedbi ove Odluke. 

Članak 3. 
Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko –posavske županije“. 

 
KLASA: 940-01/17-01/20  
URBROJ:2178/03-02-17-4  
Brodski Stupnik, 4. rujan 2017.godine  
 
 
 
 
 
 



Točka 7. Prijedlog Odluke o izradi projektne dokumentacije za izgradnju  
                reciklažnog dvorišta na području Općine Brodski Stupnik   
 
 
Goran Jelinić: Ističe da je zakonska obveza rješavanja izgradnje reciklažnog dvorišta, 
te da se izrada dokumentacije a kasnije i sama izgradnja može kandidirati kod 
FZOEU i EU fondova. Predlaže da se donese predmetna odluka i da se krene u te 
aktivnosti. 
Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 
O d l u k u  

o izradi projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta  
na području Općine Brodski Stupnik 

 
Općinsko vijeće prihvaća investiciju izrade projektne dokumentacije za 

izgradnju reciklažnog dvorišta za područje Općine Brodski.               
 Zadužuje se Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel na provedbi daljnjih 
aktivnosti vezanih za ovu Odluku.   

Sredstva za izradu idejnog rješenja i glavnog projekta za reciklažno dvorište 
bit će osigurana su u Proračunu Općine Brodski Stupnik za 2017. / 2018. godinu. 
 
KLASA: 360-01/17-01/06 
URBROJ: 2178/03-02-17-4 
Brodski Stupnik, 04. rujan 2017. godine 
 
 
Točka 8. Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine  
                Brodski Stupnik u dječjim vrtićima  
 

Marko Čorak: Obrazlaže prijedlog  ističući kako je namjera pomoći roditeljima 
sufinanciranjem troškova boravka djece u vrtiću s područja Općine u iznosu od 
300,00 kuna. Napominje kako osnivači dječjeg vrtića sufinanciraju boravak djece u 
visini od 70% troška, financiraju plaće zaposlenih te održavanje dječjeg vrtića. 
Nadalje, informira da je ekonomska cijena vrtića  cca 1.200,00 kuna mjesečno, a ovaj 
iznos bi ipak pomogao. 
Goran Jelinić: Pohvaljuje ovu inicijativu te predlaže da se ovaj postotak digne na 
barem 50%  cijene ukupnog troška, a trošak vrtića za djecu sa  poteškoćama  u 
razvoju koja pohađaju vrtić po posebnom programu predlaže financirati u 100% 
iznosu. 
Marko Čorak: Podržava prijedlog. 
Zlatko Prskalo: Svakako podržava prijedlog da se  troškovi vrtića za djecu sa 
poteškoćama  u razvoju  financiraju 100%. 
Dražen Klisurić: Predlaže  odrediti fiksni iznos. 
Goran Jelinić: Predlaže fiksni iznos, a Prijedlog Odluke dodatno razraditi za do 
sljedeće godine uzevši u obzir imovinski cenzus roditelja i  cijene vrtića kako bi se 
donijela  kvalitetna odluka. 
Predlaže iznos od 500,00 kuna za sufinanciranje troškova vrtića, a 100% cijenu 
boravka za djecu koja pohađaju vrtić po posebnom programu zbog poteškoća u 
razvoju. 
                Po provedenoj raspravi predsjedavajući daje prijedlog Odluke na 
glasovanje. 
                Po provedenom glasovanju Općinsko vijeće JEDNOGLASNO donosi 



O D L U K A 
o sufinanciranju troškova boravka djece s područja  

Općine Brodski Stupnik u dječjim vrtićima  
 

Članak 1.  
Ovom se Odlukom uređuje postupak sufinanciranja/financiranja troškova 

smještaja djece s područja Općine Brodski Stupnik u dječje vrtiće.  
 

Članak 2.  
Pravo na sufinanciranje troškova boravka djece s područja Općine Brodski 

Stupnik u dječjim vrtićima mogu ostvariti roditelji odnosno skrbnici (korisnici usluga 
dječjih vrtića) pod slijedećim uvjetima koji moraju biti ispunjeni kumulativno i to kako 
slijedi:  

- dijete mora imati prebivalište na području Općine Brodski Stupnik;  
- oba roditelja, skrbnik ili samohrani roditelj moraju imati prebivalište na 

području Općine Brodski Stupnik najmanje 6 (šest) mjeseci prije podnošenja 
zahtjeva za ostvarivanje prava iz ove Odluke;  

- sve obveze prema Općini Brodski Stupnik po bilo kojoj osnovi trebaju biti 
podmirene.  

Članak 3.  
Općina Brodski Stupnik sufinancira troškove smještaja djece u dječje vrtiće u 

iznosu od 500,00 kuna mjesečno po djetetu, a ostatak do pune cijene smještaja u 
dječje vrtiće snosit će roditelji, skrbnik odnosno samohrani roditelj.  

Troškove boravka djece u dječjim vrtićima za djecu koja pohađaju vrtić po 
posebnom programu zbog poteškoća u razvoju, Općina Brodski Stupnik će financirati 
u 100%-om iznosu. 

Članak 4.  
Korisnici usluga dječjih vrtića obvezni su Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Brodski Stupnik u svrhu ostvarivanja prava iz ove Odluke podnijeti pisani 
zahtjev uz prilaganje slijedećih isprava:  

- uvjerenje o prebivalištu za dijete koje se upisuje u vrtić;  
- preslika osobne iskaznice za oba roditelja (skrbnika) odnosno samohranog 

roditelja;  
- rodni list djeteta; 
- ugovor ili potvrdu dječjeg vrtića da je dijete upisano u isti;  
- potvrda Općine Brodski Stupnik o ispunjenim obvezama prema Općini Brodski 

Stupnik.  
Zahtjev iz prethodnog stavka može se preuzeti u prostorijama Općine Brodski 

Stupnik  ili na internetskim stranicama Općine Brodski Stupnik: www.brodski-
stupnik.hr 

Članak 5.  
Roditelji, skrbnici odnosno samohrani roditelj dužni su Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Brodski Stupnik, u roku od 15 (petnaest) dana od nastanka, 
prijaviti svaku promjenu okolnosti koje su utjecale na odobrenje sufinanciranja, a koje 
bi mogle utjecati na visinu ili prestanak sufinanciranja.  

U slučaju da roditelji, skrbnici odnosno samohrani roditelj u roku iz stavka 1. 
ovog članka ne prijave promjenu okolnosti koje su utjecale na sufinanciranje isti su 
dužni sami snositi sve troškove boravka djece u dječjim vrtićima, odnosno Općini 
Brodski Stupnik nadoknaditi nastalu štetu.  

 
 



Članak 6.  
Općina Brodski Stupnik i dječji vrtići zaključit će ugovor o sufinanciranju 

boravka djece u dječjim vrtićima kojim će se urediti međusobna prava i obveze.  
 

Članak 7.  
Sredstva za sufinanciranje dječjih vrtića iz članka 3. ove Odluke osiguravaju 

se u Proračunu Općine Brodski Stupnik.  
 

Članak 8.  
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u „Službenom vjesniku 

Brodsko- posavske županije“, a primjenjuje se od 01.01.2018. godine 
 

KLASA: 601-01/17-01/03 
URBROJ: 2178/03-02-17-2 
Brodski Stupnik, 04. rujan 2017. godine 
 
 
Točka 9. Odluka o sufinanciranju troškova provedbe organiziranog kraćeg  
               programa rada s djecom predškolske dobi – igraonica na području  
               Općine Brodski Stupnik 
 
Goran Jelinić: Informira da igraonicu uspješno  provodi udruga za djecu „Bubamara“. 
Pojašnjava kako program Igraonice  uglavnom  financiraju  roditelji  jer općine 
sudjeluju u financiranju sa  20%  iznosa. U cilju olakšavanja roditeljima, predlaže da 
općina preuzme 50% financiranja troška boravka djeteta u igraonici. Mjesečni trošak 
je 200,00 kuna (ovisno o broju djece iz obitelji)  pa bi sufinanciranje bilo 100,00 po 
djetetu. 
Jasna Bošković: Postavlja upit  koliko djece polazi igraonicu . 
Goran Jelinić: Informira kako igraonicu polazi 28 djece iz Brodskog Stupnika i 19 iz 
Starog Slatinika. 
Jasna Bošković: Postavlja upit je li toliko djece  dolazilo u   igraonice  i u vremenu 
kada je program bio financiran  kroz projekt. 
Goran Jelinić: Pojašnjava da je broj polaznika na području  Općine Brodski Stupnik 
ostao isti  dok se  na drugim općinama taj broj  skoro prepolovio. 
             Kako rasprave više nije bilo, Predsjednik daje na  na glasovanje prijedlog 
sufinanciranja programa igraonice za djecu sa područja Općine Brodski Stupnik u 
visini 50% troška. 
            Po provedenom glasovanju Općinsko viječe JEDNOGLASNO donosi 
 

O D L U K U    
o sufinanciranju troškova provedbe organiziranog kraćeg programa 

 rada s djecom predškolske dobi – igraonice na području  
Općine Brodski Stupnik 

 
I. 

 Prihvaća se sufinanciranje troškova provedbe organiziranog kraćeg programa 
rada s djecom predškolske dobi od 3-6 godina – igraonica s područja Općine Brodski 
Stupnik u 50%-om iznosu.  

II. 
 Ovlašćuje se Općinski načelnik na zaključivanje sporazuma o sufinanciranju 
troškova provedbe organiziranog kraćeg programa rada s djecom predškolske dobi s 



Udrugom „BUBAMARA“ Brodski Stupnik kojim će se regulirati iznos sredstava kao i 
način doznake sredstava u skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu općine. 

III. 
 Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije” 
a primjenjuje se od 1.01.2017. godine.  
 
KLASA: 601-01/17-01/04 
URBROJ:2178/03-02-17-1 
Brodski Stupnik, 04. rujan 2017.g. 
 
 
Točka 10. Odluka o rodiljnim naknadama  
 
Tomislava Prskalo:Pojašnjava kako ova Odluka ima  dva cilja:  
1. Izjednačavanje rođene, posvojene ili udomljene djece, što do sada nije bilo 
utvrđeno odlukom niti usklađeno sa Zakonom. 
2. Doprinos lokalne zajednice pronatalitetnoj politici i politici zadržavanja stanovništva 
na području Općine. Iznosi prijedlog da visina naknade 
- Visina naknade za 1. novorođeno/posvojeno dijete iznosi  2.000,00 kuna.  
- Visina naknade za 2. novorođeno/posvojeno dijete iznosi  4.000,00 kuna,  
- Visina naknade za 3. novorođeno/posvojeno dijete iznosi  6.000,00 kuna, 
- Visina naknade za 4. novorođeno/posvojeno dijete iznosi  8.000,00 kuna, 
- Visina naknade za 5. novorođeno/posvojeno dijete iznosi 10.000,00 kuna, 
 te se za svako naredno dijete iznos povećava za 2.000,00 kuna. 
             Kako drugi prijedloga nije bilo, predsjedavajući daje ovaj prijedlog na 
glasovanje. 
              Po provedenom glasovanju općinsko vijeće, na prijedlog Predsjednika 
JEDNOGLASNO je donijelo 

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.     

Članak 3.  
 Visina naknade za 1. novorođeno/posvojeno dijete iznosi  2.000,00 kuna.  
 Visina naknade za 2. novorođeno/posvojeno dijete iznosi  4.000,00 kuna,  
 Visina naknade za 3. novorođeno/posvojeno dijete iznosi  6.000,00 kuna, 
 Visina naknade za 4. novorođeno/posvojeno dijete iznosi  8.000,00 kuna, 
 Visina naknade za 5. novorođeno/posvojeno dijete iznosi 10.000,00 kuna, 
te se za svako naredno dijete iznos povećava za 2.000,00 kuna. 



Visina naknade za roditelje/posvojitelje u slučaju rođenja/posvojenja blizanaca 
ili većeg broja rođenja/posvojenja djece primijenjen je iznos 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 djecu rodiljama s područja Općine Brodski Stupnik 
(KLASA:550-01/08-01/07, URBROJ:2178/03-02-08-2 os 17.03.2017. g.objavljena u 
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije br. 4/08), te Odluka o izmjenama i 
dopunama Odluke o isplati jednokratne naknade za novorođenu djecu rodiljama s 
područja Općine Brodski Stupnik (KLASA:550-01/08-01/31, URBROJ:2178/03-03-08-
2 od 22. prosinca 2008.g.) 

Članak 5. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije», a primjenjuje se od 01.01.2018. godine. 
  
KLASA: 550-01/17-01/35 
URBROJ: 2178/03-02-17-2 
Brodski Stupnik, 04. rujan 2017. godine 
        
 
Točka 11. Odluke o sanaciji nerazvrstanih cesta na području Općine Brodski  
                  Stupnik 
 
Alen Ključević: Na temelju zamolbi građana  za interventnim sanacijama pojedinih 
lokacija iznosi prijedlog  nerazvrstanih cesta na kojima je prijeko potrebna sanacija 
kako slijedi: 
- Ulica Bana Jelačića- sanacija oštećenja na cesti nasuprot mlina; 
- Vinogradska cesta - sanacija  na nekoliko mjesta a značajnije  kod kuće Ćosić-
Kampić gdje je cesta totalno utonula. 
- Radničko naselje - na dijelu kod kuća  Agić-Živković 
- Produžetak puta od Vinogradske ceste prema kapelici  Sv.Ane - predlaže uvrstiti u 
plan održavanja, građani ne mogu prići svojim zemljištima 
- Zrinska ulica – kod kuće Matezović, mogućnost uplanjenja i asfaltiranja toga dijela 
Goran Jelinić: Pojašnjava kako u Vinogradskoj ulici nisu riješeni imovinsko pravni 
odnosi što je potrebno za cjelovito rješenje, ali će se na svim ulicama interventno 
djelovati i sanirati najkritičnija  mjesta. Napominje kako je upoznat sa situacijom u 
Radničkom naselju gdje je problem prevelikog tereta koji je prolazio tom ulicom i 
uništio je te je potrebno nakon sanacije naći način da se određenim mjerama zaštiti 
kako ne bi ponovo došlo do iste situacije.  Isto tako informira kako su započeti 
dogovori oko prijenosa Zrinske ulice u vlasništvo Općine, nakon čega će se moći 
pokrenuti daljnje aktivnosti. 
Petar Lovinčić:  Naglašava kako su te ceste građene za određenu tonažu, a njima 
prometuju teški tereti. Bilo je prijedloga ograničavanja tonaže, ali to nije provedeno 
jer bi ograničavalo djelatnost poduzetnicima. Započeti su razgovori oko sanacije 
ceste u Radničkom naselju, no  ipak  će se morati poduzeti interventni zahvati. 
Nadalje, postoji odluka na temelju koje je potrebno   raditi projektnu dokumentaciju 
za kompletnu  sanaciju Bana jelačića do mlina, a od mlina do Omladinske ulice 
postavljana je kanalizacijska cijev te su  na svjež asfalt  rađene aktivnosti nakon kojih 
je  bilo teško na valjan način sanirati cestu. U tom dijelu treba cestu možda samo 



presvući a u prvom dijelu potreban je cjelovit zahvat što bez nove projektne 
dokumentacije neće ići. Za sanaciju Vinogradske potrebno je rješavati imovinsko 
pravne odnose, ona uopće nije planirana, to su uglavnom privatne čestice, potrebno 
izraditi parcelacijski elaborat, provedba,  i nakon toga projekta dokumentacija Za 
obnovu Zrinske ulice koja je u nadležnosti ŽUCa  započete su određene aktivnosti, 
između ostalog u model financiranja pokušavaju  se uključiti i  drugi (javna poduzeća, 
ministarstva fondovi..). 
Zlatko Prskalo: Postavlja upit postoji li mogućnost kandidiranja ulica kroz neke 
programe. 
Goran Jelinić:Pojašnjava da je to moguće kroz mjere Ruralnog razvoja, ali ne dok se 
ne dovrši produžetak Slavonske ulice.  
Dragica Lončar: Napominje da je za natječaje nužno imati projekte. 
Goran Jelinić: Predlaže donijeti odluku o interventnom saniranju cesta. 
Petar Lovinčić: Napominje da su Općinsko vijeće i izvršna vlast dužni voditi brigu o 
ravnomjernom razvoju općinskih naselja. 
              Kako rasprave više nije bilo, Predsjednik daje na glasovanje prijedlog  
Odluke o interventnoj sanaciji ulica Bana Jelačića, Vinogradske ulice i Radničkog 
naselja. 
            Po provedeno glasovanju Općinsko vijeće JEDNOGLASNO donosi 
     

O D L U K U  
o interventnoj sanaciji nerazvrstanih cesta na području 

 Općine Brodski Stupnik  
 

Članak 1. 
  Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik suglasno je s provedbom ulaganja  za 
interventnu sanaciju udarnih rupa na nerazvrstanim cestama na području Općine 
Brodski Stupnik u naselju Brodski Stupnik u slijedećim ulicama: 

Ulica Bana Jelačića, Vinogradska ulica i Radničko naselje. 
Članak 2. 

 Navedena ulaganja iz članka 1. ove Odluke će se financira iz sredstava 
Proračuna za 2017. godinu, sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture 
- održavanje nerazvrstanih cesta.  
 
KLASA:360-01/17-01/11 
URBROJ:2178/03-02-17-2 
Brodski Stupnik, 04. rujan 2017. g. 
 
Točka 12. Informacija o proslavi Dana općine i „Stupničke berbe grožđa“  
 
Goran Jelinić: Najavljujući obilježavanje Dana općine Brodski Stupnik i  održavanje 
manifestacije Stupnička berba grožđa, poziva općinske vijećnike da se obavezno 
odazovu pozivu i svojom nazočnošću uveličaju ove događaje.   
                    Općinsko vijeće primilo je na znanje Informaciju o proslavi Dana općine i 
„Stupničke berbe grožđa“ 
 
Točka 13. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
                                        
Goran Jelinić: Vezano za odluku o kapitalnom ulaganju –nabavka vatrogasnog  
vozila   za  B kategoriju, ističe kako je danas imao sastanak sa  predstavnicima 



vatrogasaca  koji su ga informirali  kako je nužno što prije riješiti ovaj    problem   
zbog upravljanja  vozilom.  
Pojašnjava kako trenutno   imaju kamion za koji je nužna C kategorija za koju nemaju 
vozača te na jednu intervenciju u Brodskom Stupniku  nisu mogli izaći jer nisu imali 
nikoga tko smije voziti i pa su izašli vatrogasci iz Oriovca. Općinsko vijeće tako je i  
donijelo  odluku   za nabavku takvog jednog vozila koje bi koštalo  cca 200.000,00  
kuna  i koje ima svu opremu( uključujući  400 l spremnik pod visokim tlakom, 
učinkovitije gašenje)   Proračunom su predviđena sredstva za kapitalno ulaganje u 
ukupnom iznosu od  100.000,00 podijeljeno na kapitalno ulaganje  u objekt  i 
40.000,00 za nabavku vozila ako se ide u realizaciju kredita, što bi nosilo i proviziju, 
odnosno, dodatne troškove od nekoliko tisuća eura.  Ukoliko bi se stvorile 
pretpostavke da općina kupi vozilo na drugačiji način, to jest, ako  bi bila pogodnija 
kupovina vozila bez kredita, da li bi bilo prihvatljivo nabaviti vozilo i sljedećim 
rebalansom regulirati poziciju.   
Alen Ključević: Pozdravlja ovu ideju, ako Općina ima tu mogućnost na što jeftiniji 
način nabaviti vozilo..  
Marko Čorak: Slaže se, predlaže realizaciju na što jednostavniji i prihvatljiviji način. 
Petar Lovinčić: Voditi računa da se  ispoštiva zakonska obveza o  izdvajanju 5% 
prihoda za vatrogastvo. 
Martin Horvatović: Predlaže što prije  ići u realizaciju nabave vatrogasnog vozila. 
Zlatko Prskalo:Daje  prijedlog načelnika na glasovanje te predlaže da se donose 
suglasnost  da se ide u realizaciju nabave vatrogasnog vozila ukoliko se nađu 
sredstva. 

Općinski vijećnici JEDNOGLASNO prihvaćaju prijedlog i daju  SUGLASNOST  
za nabavku Vatrogasnog vozila.  
Tomislav Lovinčić: Postavlja upit vezan za uređenje zgrade u kojoj je bila knjižnica 
(bivši „AMAI“). 
Goran Jelinić: Pojašnjava kako je LAG kandidirao na jedan natječaj  uređenje ove 
zgrade.  Izvana će biti uređena do kraja tjedna od strane djelatnika Locorum-a,  a sa  
unutarnjim  uređenjem  započet će se slijedeći tjedan. Po završetku radova prostor 
će bit stavljen na raspolaganje svim udrugama. 
Tomislav Lovinčić: Postavlja upit vezan za završetak zida na Križnom putu. 
Goran Jelinić: Pojašnjava da će se  ovi radovi nastaviti  u drugoj polovici rujna. 
Martin Horvatović: Postavlja upit kada će biti moguće izmuljenje kanala u 
Krajačićima. 
Goran Jelinić: Pojašnjava da se po usvajanju rebalansa otvara mogućnost da se prije 
oborina riješi ovaj problem. 
Alen Ključević:Vezano za temu pomoći nogometnim klubovima, predlaže  pronaći 
način  da se putem  natječajem za projekte ili  na druge načine   riješi problematika  
nogometnih klubova vezano za uređenje objekata. 
Miroslav Čuljak:1. Put prema Gateru -  Lovčkoj kući , nasut je kamenom po kojemu 
se nije moguće popeti, ranije je  postavljano pitanje ali nije riješen problem. 
2. Je li moguće dobiti prostoriju u lovačkoj kući koju bi lovačko društvo moglo  koristiti  
3. Može li se popraviti put ispod  ulice Drage Matkovića   koji se sastaje sa staničnom 
ulicom (Ulica Kralja Tomislava ) 
Goran Jelinić: Pojašnjava kako nije bilo mogućnosti kandidiranja Lovačkog doma na 
izvore financiranja jer se radi o značajnijem iznosu. Ukoliko se stvore pretpostavke, 
postoji mogućnost,  mala je vjerojatnost da će to biti do kraja godine no   bit će  jedan 
od prioriteta nagodinu  Ističe potrebu  razmišljati  o prenamjeni objekta kako bi se 
lakše realizirala sredstva,  osmišljavanje drugačijih sadržaja( np. Planinarska kuća) 
razmišljati komercijalno pa da npr. lovačko društvo bude nositelj aktivnosti uređenja. 



Vezano za put ispod ulice Drage Matkovića, napominje da se  ovim rebalansom  
utvrđuju mogućnosti  saniranja putova. Nadalje, vezano za uređenje puta prema 
Gateru informira da je  potencijalni izvoditelj radova izveden je na teren kako bi 
izvidio  situaciju. Ukazuje da je  problem   spoj sa glavnom cestom , gdje za vrijeme  
velikih oborina voda nosi sve na cestu, pa se  traži se cjelovito  rješenje. 
Petar Lovinčić: Daje dodatno pojašnjenje i informaciju vezano za Lovačku kuću, za 
koju je projektna dokumentacija definirala da se zove je Lovačka kuća-vidikovac, a 
time su dakle stvorene pretpostavke za kandidiranje.  
Mile Magdić: Postavlja upit da li općina plaća poduzeću Locorum  košenje kanala po 
ulici, ispred kuća. 
Goran Jelinić :Pojašnjava da općina, na temelju ispostavljenih računa, plaća 
poduzeću Locorum   održavanje javnih zelenih  površina, ali ne ispred kuća. 
Petar Lovničić : Prijepor je iz ranijeg perioda,  nemamo komunalnog redara, isto tako,  
sretnemo se sa situacijom da naselje ružno izgleda pa smo izloženi čak i i novinarima 
te  kada nema drugog izlaza 
 (npr. kada nije poznat nasljednik ili vlasnik) pokose djelatnici. Slijedi uređenje ovog 
problema u smislu angažiranja komunalnog redara, definiranje svih aktivnosti i 
poslova poduzeća Locorum, traženje pravne regulative kako naplatiti to ljudima koji 
ne održavaju, što nije jednostavno. Nadalje, pojašnjava da je taj prostor u  vlasništvu 
RH, dan  na upravljanje županijskim  cestama, županija  je to prenijela na jedinice 
lokane samouprave, a one na vlasnike kuća ispred kojih se nalazi javna površina . 
Ako bi se inzistiralo da Locorum sve održava neizbježno bi bilo  veliko poskupljenje 
komunalne naknade kako bi se to financiralo. Za sada svatko kosi ispred svoje kuće. 
Martin Horvatović: Postavlja upit vezan za izgradnju mrtvačnice u Krajačićima, ako 
mora ići izmjena prostornog plana, kad je to moguće. 
Goran Jelinić : Pojašnjava kako su pripreme za izmjenu prostornog plana su tijeku, 
jedna od  izmjena odnosi se i na projekt izgradnje mrtvačnice. Prikupit će se  
prijedlozi  za izmjene, a do  sljedeće sjednice znat će se više. 
Zlatko Prskalo:Izvješćuje kako u ulici Alojzija Stepinca,  dvije sijalice ne rade kod 
željezničke stanice i kućnog broja 26 ne svijetli javna rasvjeta što bi trebalo riješiti, tim 
prije  jer su djeca  krenula u školu, a u tom dijelu nedostaje rasvjeta. Nadalje, 
upozorava kako ima sličan problem sa održavanjem kanala, koje ispred svoje kuće  
sam održava i to uz otežane okolnosti jer su  susjedi  zacijevili kanale ispred svojih 
kuća te sav otpad završi  ispred njegove kuće u kanalu koji je zbog toga zamuljen. 
Napominje kako se  uzalud obraćao Hrvatskim vodama za intervenciju  na uređenju 
kanala, no nije bilo  sluha. Postavlja upit ima li  možda općina kakvu  mogućnost 
bagerom očistiti taj kanal kako bi barem  za neko vrijeme  problem bio saniran. 
Dražen Klisurić: Predlaže  da Općina pošalje dopis Hrvatskim vodama i zatraži 
intervenciju. 
Goran Jelinić: Vezano za uređenje kanala u ulici A. Stepinca obavit će se razgovor sa 
H.vodama  i  tražiti interventno  djelovanje. Nadalje, pojašnjava da se održavanje javne 
rasvjete obavlja  na temelju dojave građana na način da se prikupe obavijesti   i  javi  
koncesionaru koji zatim izlazi na teren. Apelira svim vijećnicima da prijave  kvarove ili 
nedostatke na javnoj rasvjeti gdje god ih primijete. 
Dražen Klisurić: Preko puta  dječjeg igrališta u Vinogradskoj  javna rasvjeta se pali  i gasi. 
 
        Kako pitanja i prijedloga više nije bilo, predsjedavajući je zaključio rad 3. sjednice u 
22,15 sati.  
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