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         REPUBLIKA HRVATSKA  
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  
    OPĆINA BRODSKI STUPNIK 
               Općinsko vijeće 
 
KLASA:021-05/17-02/06 
URBROJ:2178/03-02-17-2 
Brodski Stupnik, 18. prosinac 2017. godine 
 

Z A P I S N I K 
            o radu 5. sjednice Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik održane 18. prosinca 
2017. godine s početkom u 19,30 sati u vijećnici  općine Brodski Stupnik, ulica Stjepana 
Radića 117. 
 
Nazočni:                                                                    

1. MAJA MEDVED,  
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, 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.    

Daje na usvajanju dnevni red. Po provedenom glasovanju Općinsko vijeće 
jednoglasno je usvojilo dnevni red   

D n e v n i  r e d:  
1. a) Zaključak o mirovanju mandata člana Općinskog vijeća i početku obnašanja 

dužnosti zamjenika člana Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik 
b) Svečana prisega 

2. Usvajanje zapisnika sa 3. i  4. sjednice Općinskog  vijeća Općine Brodski Stupnik 
3. Izvješće Općinskog načelnika o radu u proteklom periodu  
4. Prijedlog  Rješenja o razrješenju i imenovanja zamjenika člana Odbora za 

financije i proračun Općine Brodski Stupnik  
5. a) Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Brodski  
          Stupnik za 2017. godinu   
      b) Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa koji čine sastavni dio Proračuna  
          za 2017. godinu   
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           c) Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2017.godinu i  
               projekcije za 2018. i 2019. godinu   

6. a) Prijedlog Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2018. godinu   
           b) Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

          za 2018.godinu  
     c) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture iz čl. 22. ZKG  
          za 2018.godinu 

d) Prijedlog Programa razvoja gospodarstva i ruralnog turizma Općine  
      Brodski Stupnik za 2018. godinu  
e) Prijedlog Programa vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane Općine 

Brodski Stupnik za 2018.godinu  
f) Prijedlog Programa socijalne skrbi, zdravstvene zaštite  i zaštite okoliša na 

području Općine Brodski Stupnik za 2018. godinu    
g) Prijedlog Programa izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu Općine 

Brodski Stupnik za 2018. godinu  
h) Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti za 2018. godinu 

         i)    Prijedlog Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za     
               zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2018. godini   

          j)    Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini 
          k)   Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih  od zakupa, zakupa  
                za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez  
                javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i   
                koncesije na području Općine Brodski Stupnik za 2018. godinu 
           l)  Prijedlog Programa korištenja sredstava od promjene namjene  
                poljoprivrednog  zemljišta u 2018. godini 
          m)  Prijedlog Plana razvojnih programa za 2018 - 2020.g.  
           n)  Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna općine Brodski Stupnik za 2018.  
                 godinu  

7. Odluka o prihvaćanju ponude za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni „Rižino 
polje“ Brodski Stupnik  

8. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o općinskim porezima                             
Općine Brodski Stupnik   

9. a) Prijedlog Odluke o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva  
b) Odluka o komunalnom redu općine Brodski Stupnik  

10. a) Prijedlog Odluke o donošenju Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u    
                 vlasništvu Općine Brodski Stupnik za 2017. godinu   

      b) Prijedlog Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine      
           Brodski Stupnik za 2017. godinu   
11. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stanaka i 

nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću u 2018. godini  
12. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o naknadi troškova za rad, 

odnosno izgubljene zarade članova Općinskog vijeća i njihovih tijela  
13. Prijedlog Odluke o uvjetima obavljanja trgovine na malo izvan prodavaonica 

putem pokretne prodaje na području općine Brodski Stupnik  
14. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i 

održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Brodski Stupnik  
15.  Prijedlog Odluke o zasnivanju prava stvarne služnosti radi izgradnje i 

održavanja sustava javne vodoopskrbe „Brod 2“ - Odvodnja i pročišćavanje 
otpadnih voda odvodnog sustava Brodski Stupnik - 2. faza sustava javne 
odvodnje Brodski Stupnik – Stari Slatinik  
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16. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – 
nerazvrstane ceste, uknjižene kao neotuđivo vlasništvo Općine Brodski Stupnik 

17. a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog financijskog plana                 
                Trgovačkog  društva „LOCORUM“ d.o.o. Brodski Stupnik za 2018. godinu  
  b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Trgovačkom  društvu „LOCORUM“  
                  d.o.o. Brodski Stupnik na cjenik održavanja javnih površina 
             c) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Trgovačkom  društvu „LOCORUM“  
                 d.o.o. Brodski Stupnik na cjenik pružanja grobnih usluga   
              d) Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova ukopa pokojnika s područja  
                  Općine Brodski Stupnik   

18. a) Prijedlog Odluke o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite za  
          Općinu Brodski Stupnik u 2017. godinu  

            b) Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite  
                sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje Općine Brodski Stupnik za  
                2018.- 2020. godinu   

19. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
 

 

Točka 1. a) Zaključak o mirovanju mandata člana Općinskog vijeća i početku                    
obnašanja dužnosti zamjenika člana Općinskog vijeća općine Brodski                     
Stupnik 
                   b) Svečana prisega 
Zlatko Prskalo: Moli Mandatno povjerenstvo da se očituje o mirovanju mandata i početku 
obnašanja dužnosti zamjenika člana općinskog vijeća. 
Martin Horvatović: Sukladno članku 40. Poslovnika općinskog vijeća (“Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije” br. 8/09. i 3/13), Mandatno povjerenstvo općine Brodski 
Stupnik predlaže Općinskom vijeću općine Brodski Stupnik, donošenje  

Zaključka 
o mirovanju mandata člana općinskog vijeća  i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana 

Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik 
 

I. 
Od strane Krešimira Prebega dana 15. studenog 2017.g. zaprimljena je obavijest o 

mirovanju mandata za člana Općinskog vijeća iz osobnih razloga, a što je u skladu sa člankom 
79. točka 6. Zakona o lokalnim izborima  (N.N. broj 144/12).  

Konstatira se da se sukladno čl. 81. Zakona o lokalnim izborima («Narodne novine» 
broj 144/12) mandat Krešimira Prebega danom dostave pisane obavijesti stavlja u mirovanje, 
te umjesto Krešimira Prebega, a na prijedlog HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE 
(HDZ) sukladno koalicijskom sporazumu sa čije je liste i izabran, putem Mandatne komisije 
predlaže se Maja Medved za zamjenicu člana Općinskog vijeća.    

U smislu gore naznačenog ispunjeni su svi zakonski uvjeti da se verificira mandat 
Maji Medved koja ovu dužnost počinje obnašati 15. studenog 2017.g.  

II. 
 Konstatira se da su ispunjeni svi zakonski uvjeti za početak pravovaljanog rada 
zamjenika člana Općinskog vijeća. 
 
 Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  
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Z A K L J U Č A K 
o mirovanju mandata člana općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika 

člana Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik 
   

1. Krešimiru Prebeg, članu Općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik izabranom s 
kandidacijske liste Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) i Hrvatskog demokratskog 
saveza Slavonije i Baranje (HDSSB) temeljem stavljanja mandata u mirovanje iz 
osobnih razloga, danom 15. studenog 2017.godine počinje mirovanje mandata. 

2. Za zamjenika člana Općinskog vijeća Krešimira Prebega, politička stranka  Hrvatske 
demokratske zajednica (HDZ) temeljem koalicijskog sporazuma odredila je Maju 
Medved. 

3. Verificira se mandat zamjenici člana Općinskog vijeća Maji Medved, koja ovu 
dužnost počinje obnašati 15. studenog 2017.g.  

 
KLASA: 013-03/17-01/04 
URBROJ: 2178/03-02-17-4 
Brodski Stupnik, 18. prosinca 2017.g. 
 
Maja Medved -novoimenovana zamjenica člana Općinskog vijeća svečano je položila prisegu, 
na čemu joj je predsjednik Općinskog vijeća čestitao.  
 
 
Točka 2. Usvajanje zapisnika sa 3. i 4. sjednice Općinskog vijeća 

Predsjedavajući daje na usvajanje tekst zapisnika o radu 3. sjednice Općinskog vijeća. 
Na presloženi tekst nije bilo primjedbi te je isti JEDNOLGASNO  usvojen,  a potom daje na 
usvajanje i tekst zapisnika o radu 4. sjednice Općinskog vijeća. Na predloženi tekst također 
nije bilo primjedbi te je isti JEDNOLGASNO  usvojen. 
 
 
Točka 3. Izvješće Općinskog  načelnika u proteklom razdoblju 
Goran Jelinić: U navedenom razdoblju, 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 imovinsko-pravnih 
odnosa. 
-Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost- vezano za realizaciju energetske obnove 
zgrada: ishođena projektna dokumentacija za Društveni dom u Starom Slatiniku te je u fazi 
ishođenje za Sportske domove u Brod. Stupniku i Starom Slatiniku. 
-Hrvatske ceste- niz aktivnosti oko suglasnosti za projekt rekonstrukcije Ulice Ilije 
Martinovića u St.Slatiniku  
-Županijska uprava za ceste- sudjelovanje Općine u organizaciji javnog uvida radi reguliranja 
imovinsko-pravnih odnosa radi asfaltiranja ceste Lovčić-Bučje. 
-ishođena lokacijska dozvola za „Parkiralište II“ kod groblja u Brod.Stupniku 
-Radovi izgradnje ograde na groblju u Krajačićima su privedeni kraju 
-Na MRRFEU je kandidiran i odobren u iznosu 200.000,00 kn projekt uređenja „Stare škole“-
potkrovlje te se radovi privode kraju uz vlastito sufinanciranje 
-Prijavljeni su projekti za izradu projektne dokumentacije za reciklažno dvorište, biciklističke 
staze i cestu „Žirinjak“ (odobreni za financiranje) 
-Uvedeno je plinsko centralno grijanje u poslovnom prostoru u Društvenom domu St.Slatinik 
kojeg koristi liječnica, a isto je učinjeno i sa prostorom „Mlade škole“ u Brod.Stupniku 
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-Realizirana je izmjena dijela stolarije u donjoj etaži Sportskog doma u Starom Slatiniku te su 
kupljene grijalice za taj prostor. 
-Ugovorena izrada ograde oko nogometnog igrališta u Brod.Stupniku 
-Ugovorena izrada nadstrešnice na aut.stanici u Starom Slatiniku („makedonija“) 
-Zaposleno je 10 osoba preko Mjere javnog rada HZZ-a (18.12.) 
-Ispunjeni preduvjeti za realizaciju kupovine zemljišta u gosp.zoni (Vindon d.o.o.) 
-potpisan Sporazum o sudjelovanju u projektu izgradnje infrastrukture širokopojasnog 
interneta 
-Ishođena građevinska dozvola za Ulicu J.Kozarca u St.Slatiniku 
-Prijavljeno na natječaj MUP-a izgradnja 2 semafora ispred škola u Brod.Stupniku i Starom 
Slatiniku 
-Očekujemo rezultate projekta prijavljenog 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.  
-Održavanje javnih površina, nerazvrstnih cesta, poljskih i brdskih putova te kanalske mreže 
odvijalo se redovitim korištenjem usluga našeg komunalnog poduzeća.  
-Stanje žiro računa:  395.992,13 kn                                                                       
 

 
Točka 4. Prijedlog  Rješenja o razrješenju i imenovanja zamjenika člana Odbora za  
                financije i proračun Općine Brodski Stupnik  
 
Tomislava Prskalo: Iznosi  prijedlog Komisije za izbor i imenovanja   koja predlaže da se 
Krešimir Prebeg razriješi dužnosti člana Odbora za financije  i proračun a  umjesto njega 
imenuje Maja Medved.  
          Kako drugih prijedloga nije bilo, Predsjedavajući daje prijedlog Komisije  na 
glasovanje. 
          Po provedenom glasovanju Općinsko vijeće, na prijedlog Predsjednika 
JEDNOGLASNO donosi 

R J E Š E N J E 
o razrješenju  i imenovanju člana Odbora za financije i proračun  

Općine Brodski Stupnik 
 

I. 
1. Krešimir Prebeg razrješuje se dužnosti člana Odbora za financije i proračun. 
2. Maja Medved imenuje se za člana Odbora za financije i proračun Općine Brodski Stupnik. 

II. 
Ovo Rješenje objaviti će se u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije. 
 
KLASA: 021-05/17-07/01 
URBROJ: 2178/03-02-17-4 
Brodski Stupnik, 18. prosinac 2017.g. 
 
Točka 5. a) Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Brodski  

          Stupnik za 2017. godinu    
     b) Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa koji čine sastavni dio Proračuna  
          za 2017. godinu   

           c) Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2017.godinu i  
               projekcije za 2018. i 2019. godinu   
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Goran Jelinić: Pojašnjava kako  ovaj rebalans predstavlja svođenje proračuna u realne okvire 
tako da je novi plan prihoda 6.038.188,00 kuna, plan rashoda iznosi 6.812,840,00 kuna, što 
predstavlja proračunski manjak u iznosu od 774.652,00  kuna koji će biti pokriven viškom iz 
prethodnih godina. U nastavku pojašnjava prihode po vrstama. Analizu rashoda daje kroz 
aktivnosti u posebnom dijelu gdje su smanjeni izdaci za rad vijeća i načelnika , rashodi za 
zaposlene,materijalni rashodi,pomoći, održavanje objekata , dodatna ulaganja, vatrogastvo , 
gospodarstvo , prostorno planiranje, sustav navodnjavanja, razvoj turizma, a najveća 
umanjenja su na komunalnoj infrastrukturi obzirom da za neke od planiranih projekata 
natječaj  još nije aktualan. Daljnja smanjenja odnose se na zdravstvo, šport i kulturu te 
obrazovanje i socijalnu skrb.  Povećanje izdataka za javne radove nužno je jer je u toku 
prosinca primljeno deset djelatnika za koje su potpisani ugovori sa HZZ-om i za koje su 
primljena sredstva. 
Alen Ključević:Upozorava na nizak postotak ostvarenja subvencija u glavi gospodarstva, 
svega   11,52%. Smatra to nedovoljnim te ističe kako treba imati na umu da gospodarstvo 
donosi prihod općini. 
Goran Jelinić: Pojašnjava kako je unutar glave gospodarstva bilo planirano 92.000,00 kuna za 
subvencije , ali nije bilo upita prema općini. 
Dražen Klisurić:  Predlaže da se sa poduzetnicima godišnje organizira kontakt. 
Zlatko Prskalo: Ističe kako je bio plan osnovati gospodarsko vijeće koje bi se sastajalo 
nekoliko puta u godini i analiziralo problematiku poduzetništva. Potiče na bolju komunikaciju 
sa poduzetnicima  putem interneta, biltena i slično te predlaže zasebnu točku dnevnog reda 
kojom bi se analizirala ova problematika. 
Goran Blatančić: Dotičući se  stavke izgradnje inkubatora u poslovnoj zoni postavlja pitanje o 
konačnoj koristi  od toga projekta čije se dovršenje još ne nazire. Upozorava kako neke 
činjenice nisu poznate, poput troškova, održavanja i sl.  Također napominje kako ima dobrih 
projekata koji bi mogli prije zaživjeti i otvoriti mogućnost  zapošljavanja. 
Zlatko Prskalo:Obzirom da je Inkubator opsežan projekt, predlaže da se  za narednu sjednicu 
pripremi zasebna točka dnevnog reda, s čime su se vijećnici složili. 
Goran Jelinić: Podržava prijedlog da se održi sjednica sa posebnom točkom vezanom za taj 
projekt. Pojašnjava kako postoje resursi i potencijali za projekt Inkubator,  također se radi   na 
osnivanju udruge voćara i povrtlara. 
Zlatko Prskalo: Vezano za izdatke  za socijalnu skrb postavlja upit jesu li to sredstva općine 
ili se radi o sredstvima koja općina prosljeđuje korisnicima socijalne skrbi. 
Goran Jelinić: Pojašnjava kako se radi  o sredstvima za isplatu ogrjeva, naknadama za 
novorođenče, subvencije komunalnog doprinosa i komunalne naknade, školske knjige , 
jednokratne pomoći. 
Zlatko Prskalo: Smatra potrebnim preispitati kriterije  dodjele pomoći i subvencije komunalne 
naknade te moli i vijećnike da se izjasne. 
Jasna Bošković: Napominje kako postoji Odluka prema kojoj se postupa te bi u slučaju 
izmjena kriterija trebalo mijenjati odluku. Predlaže da se možda samo postrože kontrole.  
Tomislav Lovinčić: Ukoliko je Centar za socijalnu skrb nekome utvrdio status primatelja, 
smatra da to treba prihvatiti . 
Zlatko Prskalo: Predlaže da to bude točka dnevnog reda na narednoj sjednici.  
Ankica Madžar: U međuvremenu je došlo do povećanja rashoda u odnosu na plan temeljem 
računa (voda, radni materijal za javne radove)  zahtjeva za financiranje projekta „Brod 2“   te 
sredstva za financiranje javnih radova, što bi također trebalo uvrstiti u plan rebalansa te moli 
da se dozvoli uvrštenje istih. Ujedno predlaže preknjiženje troška centralnog grijanja sa 
tekućeg održavanja građevinskih objekata na  opremu. 
               Kako rasprave po ovoj točki više nije bilo, Predsjedavajući daje točku 5. a),b) i c) sa 
predloženim dopunama i izmjenama na glasovanje. 
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               Po provedenom glasovanju, na prijedlog Predsjednika, općinsko vijeće 
JEDNOGLASNO  donosi  
a) Odluku o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2017. godinu    
b) II. izmjena i dopuna Programa koji čine sastavni dio Proračuna za 2017. godinu   
c) II. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2017.godinu i  projekcije za 2018. i 2019. 
godinu   

Svi usvojeni akti u propisanoj formi nalaze se u prilogu zapisnika.  
 
 

Točka 6.  
a) Prijedlog Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2018. godinu   
b) Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.godinu  
c) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture iz čl. 22. ZKG za 2018.godinu 
d) Prijedlog Programa razvoja gospodarstva i ruralnog turizma Općine Brodski Stupnik za 
2018. godinu  
e)Prijedlog Programa vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane Općine Brodski Stupnik 
za 2018.godinu  
f)Prijedlog Programa socijalne skrbi, zdravstvene zaštite  i zaštite okoliša na području Općine 
Brodski Stupnik za 2018. godinu    
g)Prijedlog Programa izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu Općine Brodski Stupnik za 
2018. godinu  
h)Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti za 2018. godinu 
i)Prijedlog Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru u 2018. godini   
j) Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini 
k) Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih  od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje 
izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području Općine Brodski Stupnik za 2018. godinu 
l) Prijedlog Programa korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 
2018. godini 
m)  Prijedlog Plana razvojnih programa za 2018 - 2020.g.  
 
a) Prijedlog Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2018. godinu   
 

Goran Jelinić: Iznosi prijedlog Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2018.g  sa projekcijama 
za 2019.g. i 2020.g  sa uravnoteženim planom prihoda i izdataka za 2018.g. koji iznosi 
14.446.690,00 kuna uz planiranu kratkoročnu pozajmicu u iznosu od 1.200.000,00 kuna koja 
se planira  u svrhu predfinanciranja projekata, a koja bi se vratila unutar godine. Nadalje 
pojašnjava plan prihoda i rashoda po pozicijama. 
Zlatko Prskalo: Moli vijećnika Alen Ključevića za očitovanje  Odbora za financije i proračun. 
Alen Ključević: Čita zaključak Odbora za financije i proračun koji je  razmotrio Prijedlog 
proračuna  Općine Brodski Stupnik za 2018.g. te predlaže da se uvrste potpisani amandmani 
od strane 8 vijećnika i iste upućuje Općinskom vijeću na raspravu i usvajanje. 
Zlatko Prskalo: Čita predložene amandmane kako slijedi: 
Na temelju čl. 35 Statuta Općine Brodski Stupnik, i čl. 13. Poslovnika Općinskog vijeća 
vijećnici: 
Blatančić Goran, Čorak Marko, Horvatović Martin, Ključević Alen, Magdić Mile, Medved 
Maja, Prskalo Tomislava i Prskalo Zlatko predlažu slijedeće amandmane na proračun Općine 
Brodski Stupnik za 2018. godinu 
1. AMANDMAN 
Aktivnost A100001 Općinsko vijeće i načelnik 

umanjuje se ukupan iznos aktivnosti za planiranih 20.000,00 kn za naknade vijećnicima za 
prisustvovanje sjednicama. 
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Obrazloženje: 
Izmjenama odluke o pravima vijećnika utvrđeno je da će se vijećnici svojim izjavama odreći 
prava na vijećničku naknadu. Protekom vremena ustanovljeno je da 5 vijećnika i dalje prima 
vijećničku naknadu (za što se iz proračuna Općine Brodski Stupnik osim neto iznosa uplaćuju 
i porez i prirez, te pripadajući doprinosi), te da je došlo do različitog tretmana vijećnika, 
odnosno da se pojam ''odricanje'' od vijećničke naknade zlouporabio, te su isti naknadu primili 
na svoj žiro račun i nakon toga je preusmjeravali kao donacije.  
Slijedom gore navedenog sredstva u proračunu se umanjuju na poziciji vijećničkih naknada, a 
Odluka o stavljanju van snage Odluke o pravima vijećnika je točka dnevnog reda. 
2. AMANDMAN 
Aktivnost A100011 Vatrogastvo 

Povećava se iznos tekuće donacije sa 184.000,00 kn na 200.000,00 kn 
3. AMANDMAN 
Aktivnost K1000020 Izgradnja turističke infrastrukture – biciklističke staze, vidikovci 

 Sredstva za izgradnju Križnog puta u tematskom parku u Starom Slatiniku, sukladno 
dogovoru s načelnikom Općine se smanjuju sa 50.000,00 na 30.000,00 kn koja će mu stajati u 
planu kako bi mogao isti kandidirati prema drugim izvorima financiranja, a preostali iznos se 
preusmjerava na izgradnju spomenika hrvatskim braniteljima u Starome Slatiniku. 
4. AMANDMAN 
Aktivnost: K100032 Dječja igrališta, trgovi i ostale javne površine, parkirališta 

U dogovoru s načelnikom Općine iznos aktivnosti se povećava za 50.000,00 kn za izradu 
spomenika hrvatskim braniteljima u Starome Slatiniku. 
5. AMANDMAN 
Aktivnost: K100032 Dječja igrališta, trgovi i ostale javne površine, parkirališta 

Iznos se povećava za 100.000,00 kn za izgradnju igrališta kod mjesnog u naselju Krajačići. 
6. AMANDMAN 
Aktivnost: A100041 Tekuće donacije sportskim udrugama 

Iznos tekuće donacije sportskim udrugama se sa 141.000,00 povećava na 200.000,00. 
7. AMANDMAN 

Aktivnost: A100045 donacije vjerskim zajednicama 

U dogovoru s načelnikom Općine iznos kapitalnih donacija se smanjuje sa 50.000,00 na 
30.000,00, a preostalih 20.000,00 se usmjerava na izgradnju spomenika hrvatskim 
braniteljima u Starome Slatiniku 
8. AMANDMAN 
Aktivnost: A100046 Troškovi predškolskog odgoja i dječje igraonice 

Amandman je tehničke prirode  
Neispravan konto je 3811 – tekuće donacije jer se tekuće donacije dodjeljuju putem natječaja, 
a ovdje se radi da se temeljem Odluke Općinskog vijeća roditeljima sufinancira 50% cijene 
koštanja provedbe igraonice na mjesečnoj razini, te bi ispravan konto bio 372 ostale naknade 
građanima i kućanstvima iz proračuna 
9. AMANDMAN 
Aktivnost: A100058 Sufinanciranje školskih projekata 

Prijedlogom 8 vijećnika, naknada za kupnju udžbenika će se isplatiti u 50% - om iznosu 
koštanja kompleta knjiga roditelju, a planirani iznos od 100.000,00 sa konta 3722 Naknade 
građanima i kućanstvima u naravi, staviti u proračunski konto 3721 Naknade građanima i 
kućanstvima u novcu 
10. AMANDMAN 
Aktivnost: A100079 Sufinanciranje boravka u vrtiću 

Amandman je tehničke prirode 
Neispravan je kontro 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna. 
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U Odluci i financiranju dječjih vrtića nije određeno koji će to vrtić biti, tako da se može 
koristi i vrtić koji nije u vlasništvu JLS, te se planiranjem na 3611 onemogućuje 
sufinanciranje boravka djece u takvim vrtićima. 
11. AMANDMAN 
Aktivnost: A100050 Novčane pomoći građanima i kućanstvima 

Temeljem Odluke o isplati jednokratne naknade za novorođenu i posvojenu djecu   
rodiljama/posvojiteljima s područja Općine Brodski Stupnik od 04.09.2017., sredstva u 2018. 
nisu dostatna, a što je razvidno iz plana programa gdje je stoji da se za svako novorođenče 
isplaćuje 1.000,00 kn čime nije uzeta u obzir odluka koja stupa na snagu 01.01.2018., te se 
sredstva povećavaju na 80.000,00 kn. 
 
Goran Jelinić: Analizirajući predložene amandmane pojašnjava sljedeće: 
2. amandman - VZO i DVD je dostavio svoj plan i program rada na temelju kojega su i 
planirana sredstva u proračuna za 2018.g. predviđajući sve aktivnosti 
3. amandman – sa planiranim iznosom od 50.000,00 kuna Križni put bi bio priveden kraju, 
ostaje mogućnost kandidiranja na neke natječaje 
4. amandman – za izgradnju spomenika amandmanima su prenamijenjena značajna sredstva; 
Pojašnjava kako je već u kontaktirao MO St. Slatinik. Svakako planiramo zatražiti pomoć 
Ministarstva branitelja  i samim tim bi naš trošak bio manji 
5. amandman – za izgradnju dječjeg igrališta bit će potrebno prethodno ishoditi projektnu 
dokumentaciju 
6.amandman – sportskim udrugama povećana su sredstva za 40% u odnosu na prethodnu 
godinu te smatra da je to realno procijenjeno 
7.amandman – obzirom da se u crkvi okuplja velik broj vjernika, smatra potrebnim pomoći  
njihove aktivnosti 
8.amandman – reforma školstva donosi i nove udžbenike te je plan nabaviti udžbenike koji bi 
se po proteku školske godine vraćali za narednu generaciju, a time bi se smanjio i trošak 
proračuna.  
Tomislav Lovinčić: U osvrtu na 1.amandman pojašnjava kako  su  vijećnici HSS   svoje   
naknade koje su primili za sjednice Općinskog vijeća po dogovoru uplaćivali   izravno 
udrugama, što ne predstavlja nikakvu zlouporabu već pravo vijećnika koje im je Odlukom 
dano. 
Zlatko Prskalo: Pojašnjava kako je namjera smanjiti troškove jer se na  vijećničke naknade 
plaćaju doprinosi i porezi koji povećavaju ukupni trošak. 
Tomislav Lovinčić: 2.amandman podržava. Ne slaže se sa  3. amandmanom.  Pojašnjava kako 
je svima poznato da Križni put i ostali sadržaji vezani uz njega  ima nevjerojatan potencijal za 
turističku priču općine. Planirano je da se na godinu završi taj projekt. Navodi kako je na 
nedavnom sastanku donesena   inicijativa zajednice za   požurnicu za završetak radova u 
sljedećoj godini, a neki daljnji  radovi   mogli bi se realizirati  preko drugih projekata. 
Nadalje, pojašnjava kako je tu  i staza Sv. Martina uz koju je i  Staza ljekovitog bilja, zatim 
arheološki lokalitet Gradina, što sve predstavlja potencijal za turističku priču Općine Brodski 
Stupnik. Ne podržava smanjenje pozicije obzirom da su već  dolazile grupe vjerskih turista, 
planinara, biciklista te je u tom  potrebno uvidjeti potencijal za Općinu. Nadalje, moli 
pojašnjenje čime se  opravdava  povećanje sredstava sportskim udrugama. 
Alen Ključević:Ukazuje na velika privatna ulaganja osobno njega i pojedinih privatnika kako 
bi klub normalno financirao jer su visoki troškovi trenera, sudaca, kotizacija, liječničkih 
pregleda, opreme,  i dr.  Općina smo koja najmanje donira nogometnim klubovima. 
Goran Blatančić: Imamo školu nogometa za koju su potrebni kvalitetni i stručni treneri, ti 
novci bit će uloženi u razvoj. 
Alen Ključević: Ulaganje u društvene djelatnosti ulaganje je u mlade koje treba zadržati na 
ovom području. Nadalje, rad s djecom treba bit na najvišoj razini. 
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Tomislav Lovićnčić. Napominje da se i nogometni klub, kao udruga, može financirati preko 
projekata. 
Goran Jelinić: Ističe kako bi se svi predloženi amandmani  trebali financirati iz vlastitih 
prihoda  te razmatrajući vlastite  mogućnosti  zaključuje kako je  izvorni proračun  općine  
malo više od 3.000.000,00. Isto tako, na socijalnim davanjima donesene su odluke koje  nose 
više od 300.000,00 kuna u odnosu na prošlu godinu; sve to treba sagledati.  Nadalje, od svih 
udruga  koje djeluju na području općine zatražen je prijedlog plana i potreba za narednu 
godinu pa tako i od nogometnih klubova te su sredstva za njihovo rad povećana za 40% . 
Ističe kako se osobno  i sam  dugo godina bavio nogometom, poznati su mu problemi s 
kojima se susreću nogometni klubovi u svom radu, ali određene stavke koje su oba   
nogometna kluba navela  poput troškova za domara, trenera te naknade sportašima amaterima 
u iznosu 60.000,00 zahtijevaju  pojašnjenje. 
Alen Ključević: Pojašnjava da nogometni klub po Zakonu o udrugama ima pravo isplatiti 
plaću treneru te naknade troškova igračima. Ističe činjenice da su kvalitetni treneri  skupi, 
veliko je iseljavanje mladih obitelji, potrebno je poduzeti sve da se mladi zadrže  te se 
igračima moraju nadoknaditi barem troškovi dolazaka na trening. 
Miroslav Čuljak:  Smatra da je sramota da se  nakon 8 godina ne završi projekt Križnog puta. 
Isto tako ukazuje na problem odnosno potrebu da se taj dio redovno održava. 
Jasna Bošković: Podržava  školu nogometa kao dobar prijedlog, ali  stavka koju treba 
osigurati  predstavlja skoro jednu godišnju plaću te smatra da je to relativno neopravdan 
trošak. Nadalje, iznosi spoznaju  da tu dolaze igrači koji nisu sa područja općine te se na taj 
način ne može održati jedno zajedništvo i druženje, a što se ističe kao  cilj. Izdvajamo 
sredstva  da bi dolazio netko sa  drugog područja i kojima se plaća da bi došli dok imamo naše 
djece koja bi došla i sudjelovala u sadržajima koje nudi NK . Kada su u pitanju  naknade 
vijećnika, pridružuje se  vijećniku Tomislavu Lovinčić jer niti jednu   naknadu  nismo za sebe 
zadržali. Ako treba, predlaže da se  svi vijećnici dogovore kojoj će udruzi dati sredstva kako 
bi ih ravnomjerno rasporedili i zastupili sve udruge. Po pitanju knjiga  iznosi informaciju  da 
idu novi udžbenici te je davanje roditeljima 50% troška  bacanje novca. Bolji je prijedlog 
nabava udžbenika koji bi po proteku školske godine bili vraćeni  na daljnju uporabu sljedećim 
generacijama. 
Goran Jeliić: Informira vijećnike kako model po kojemu su subvencionirani školski udžbenici 
u 2017.g. nije potpuno učinkovit jer 9% roditelja nije podnijelo zahtjev za refundaciju 
sredstava, a to nije mali broj. Model koji se predlaže za 2018.g. bio bi bolji  jer bi knjige 
dočekale djecu u školi, i po isteku školske godine vratili bi ih u školu. Vraćajući se na temu 
škole nogometa i radu sa djecom smatra da za to treba osigurati sredstva. 
Marko Čorak: Udžbenici su vrlo nekvalitetni, upitno je koliko će djece moći dobro očuvati 
udžbenike ,tim više što su neki već dijelom ispunjeni pa je upitno hoće li se to dati izbrisati. U 
osvrtu na financiranje nogometnih klubova ističe činjenicu kako trener  puno košta te 
napominje kako je  KUD također plaćao  troškove popunjavanja  plesača kada je to bilo 
potrebno, kuda god se išlo. 
Tomislav Lovinčić: Vezano za primjedbu predsjednika MO Stari Slatinik o održavanju 
okoliša Križnog puta pojašnjava kako su križevi-postaje postavljeni  na privatnim parcelama i 
Općina tu ne može djelovati, a Zavičajno društvo radi na rješavanje toga problema.Isto tako  
pojašnjava vijećniku Marku Čorak kako  je KUD snosio troškove putovanja za članove koje 
je angažirao iz drugih društava, ali nije plaćao nikakvu naknadu samim igračima za njihovo 
sudjelovanje. 
Jasna Bošković: Ističe potrebu zadržavanja mladih, školu nogometa kao izvanrednu ideju 
svakako podržava. Iznosi informaciju kako su djeca u Brodskom  Stupniku  skupljala novac 
za NK Slavonac  te mislim da bi stariji uzrasti nogometnih klubova  trebali sami tražiti 
sponzore i na taj način se financirati, za sve ostale troškove za kojie se traže od općine 



 11

sredstva ( primjerice 200.000,00 kuna za izgradnju zida  ) predlaže da takvi troškovi budu 
reprezentabilno prikazani i da to bude putem javne nabave ili tri ponude i sl. 
Zlatko Prskalo:  Osvrćući se na informaciju da 9% roditelja nije tražilo refundaciju troškova 
za nabavku školskih knjiga ističe kako im je ponuđena mogućnost te ako netko nije podnio 
zahtjev , tu smo nemoćni. Što se tiče ograde po informacijama koje je dobio , ta je ograda bila 
opasna i moralo se hitno intervenirati, Što se tiče povećanja za sportske objekte napominje 
kako je ranije kao vijećnik bio protiv toga jer je smatrao da se novci ne troše namjenski, 
međutim, osobno se  uvjerio se da je puno toga napravljeno te misli da je NK Svačić  u 
Starom Slatiniku najpozitivnija  priča koju trenutno imamo i čini naselje Stari Slatinik živim  
mjestom. Gleda  NK Svačić kao osnovu pozitivne priče. Isto tako ističe kako je bio  protiv 
igrača sa strane  ali je nogometni klub na to  prisiljen ako želi zadržati  natjecateljski rang a 
nema iz svog dijela dovoljno kvalitetnih igrača. Povećanje za nogometne klubove nije 
samovolja vijećnika nego prioritet kojeg smo utvrdili za narednu godinu. Ukoliko ne budu 
svojim radom to i opravdali , ističe kako će prvi  tražiti smanjenje sredstava za njihov rad.  
Alen Ključević: Možda sam pogrešno prezentirao, igrače plaćaju privatni poduzetnici i to 
nema veze sa sredstvima iz općinskog proračuna, ali trener, suci, oprema i dr.  trebaju se 
platiti 
Jasna Bošković: Predlaže da se za nabavku sportske opreme nogometni klub obrati 
sponzorima. 
Antonija Lončarić. Postavlja upit Postoji li mogućnost smanjenja sredstva na poziciji  
komunalnog redarstva kako se ne bi umanjivala sredstva vjerskim zajednicama.  Što se tiče 
nogometnih klubova, postavlja upit zašto se financiranju igrači sa drugih područja ako se 
govori o potrebi okupljanja i zadržavanja  mladih  iz naše općine.  Ako je takav pristup nužan, 
zbog čega se onda ne ulažu sredstva kako bi se privukla  naša mladež.  
Zlatko Prskalo: Upozorava na pojavu da i domaći igrači  traže da im se plati kako bi igrali. 
Miroslav Čuljak: Moli vijećnike za razumijevanje  i da se upoznaju sa radom klubova jer ima 
puno problema i često su potrebna privatna ulaganja u rad nogometnih klubova. 
Goran Jelinić: Doista postoji mogućnost ako će sve četiri  općine jednako prihvatiti 
financiranje  komunalnog redara da to  našu općinu manje košta što će stvoriti pretpostavku 
da se nađu sredstva za vjerske zajednice a da to ne ugrožava poziciju komunalnog redara. Po 
pitanju udruga smatra nekorektnim stavljati ostale udruge u nepovoljniji položaj u odnosu na 
sport. Ako treba povećati sredstva, treba ih povećati svim udrugama. 
Tomislav Lovinčić: Podržava prijedlog načelnika jer sve udruge svojim radom doprinose 
razvoju općine. Moli pojašnjenje stavke „naknade za sportaše amatere“ ako poduzetnici 
plaćaju sportaše amatere te kako će opravdati troškove prema općini. Nisam neupućen u rad 
nogometnih klubova ali znam kako udruge djeluju . Teže je jer imate više aktivnosti ali i više 
sredstava  koje trebate opravdati o čemu trebate voditi računa. 
Martin Horvatović: U prijedlogu u za 2018.g  samo u  stavci  mrtvačnice spominje se naselje 
Krajačići  te smatra da se treba svakako pobrinuti za sadržaje za djecu posebno stoga jer djeca 
vatrogasnog društva nemaju gdje vježbati, a prije godinu dana bili su prvaci Županije i moli 
da se ovaj amandman uvrsti u proračun i stavka realizira u sljedećoj godini.  
Alen Ključević: Sredstva od 200.000,00 nisu samo za nogometne klubove nego i za sportsku 
udrugu, škole nogomete i šahovski klub. 
Zlatko Prskalo: Pojašnjava da je 25.000,00 namijenjeno Športskoj udruzi iz kojih će se po 
5.000,00 dati  školi nogometa Brodski Stupnik , 5.000,00 školi nogometa Stari Slatinik  i  
10.000.00 za Šahovski klub. Ostalih 165.000,00 se usmjerava na 85.000,00 za NK Svačić  i 
80.000,00 za NK Slavonac.  
Goran Jelinić: Sve ove udruge javile su se sa svojim potrebama prema kojima su i podijeljena 
sredstva Ako će se i donijeti odluka kakvu predlažete , općina financira udruge prema odluci 
o kriterijima te bi Vijeće trebalo izmijeniti kriterije  
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Zlatko  Prskalo: Predlaže za iduću sjednicu pripremiti točku dnevnog reda kriterij bodovanja 
za udruge. 
U nastavku konstatira da je Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2018. godinu s 
projekcijama za 2019. i 2020.godinu po usvojenim amandmanima usklađen i uravnotežen te 
iznosi 14.651.690,00 kuna.  
Kako rasprave više nije bilo, predsjedavajući daje na glasovanje točku 6. sa  svim pod 
točkama i amandmanima koji će automatski promijeniti i programe u prilogu.  
 

                Po provedenom glasovanju sa 8 „ZA“, 3 „SUZDRŽANA“ i 2 „PROTIV“, Općinsko 
vijeće donosi  
a) Proračun Općine Brodski Stupnik za 2018. godinu   
b) Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.godinu 
c) Program održavanja komunalne infrastrukture iz čl. 22. ZKG za 2018.godinu 
d)Program razvoja gospodarstva i ruralnog turizma Općine Brodski Stupnik za 2018. godinu  
e) Program vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane Općine Brodski Stupnik za 
2018.godinu  
f) Program socijalne skrbi, zdravstvene zaštite  i zaštite okoliša na području Općine Brodski 
Stupnik za 2018. godinu    
g) Program izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu Općine Brodski Stupnik za 2018. 
godinu  
h)Program javnih potreba u području društvenih djelatnosti za 2018. godinu 
i) Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada u prostoru u 2018. godini   
 j)  Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini 
 k) Program korištenja sredstava ostvarenih  od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom 
pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske i  koncesije na području Općine Brodski Stupnik za 2018. godinu 
 l) Program korištenja sredstava od promjene namjene  poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini 
 m)  Plan razvojnih programa za 2018 - 2020.g.  
 
Svi akti u propisanoj formi nalaze se u prilogu zapisnika.                                       
 
n)  Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna općine Brodski Stupnik za 2018.   godinu  
Dragica Lončar: Pojašnjava prijedlog Odluke o izvršenju proračuna i napominje kako se ista obvezno 
donosi uz Proračun za tu godinu. 
 Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  

Odluku 
o izvršenju proračuna općine Brodski Stupnik za 2018. godinu 

 
Akt u propisanoj formi nalazi se u prilogu zapisnika.  
 

KLASA:400-06/17-01/09 
URBROJ:2178/03-02-17-6 
Brodski Stupnik, 18. prosinac 2017.g. 
 
 
Točka 7. Odluka o prihvaćanju ponude za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni „Rižino               
polje“ Brodski Stupnik  
Goran Jelinić: Otvara ponudi i  čita od koga je pristigla: Ponuda je pristigla od tvrtke 
VINDON d.o.o. Slavonski Brod koja dostavlja ponudu za kupnju k.č. 1915/5 i 1915/7 po 
cijeni od 10,00 kuna po m2. Konstatira da je Ponudi priloženo sve traženo iz natječaja te da je 
izvršena uplata jamčevine.  
 Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće je jednoglasno donijelo  
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Odluku 
o prihvaćanju ponude za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni  „Rižino polje“  

Brodski Stupnik tvrtki «VINDON» d.o.o. Slavonski Brod, Lučka ulica 4  
 

I. 
 U skladu s raspisanim Natječajem objavljen u «Posavskoj Hrvatskoj» od 25. srpnja 
2008. godine, Općinsko vijeće i Načelnik općine Brodski Stupnik prihvaćaju prodaju  
zemljišta u Poslovnoj zoni „Rižino polje“ Brodski Stupnik, upisano u Z.K.ul.1279 označeno 
kao:  
-  k.č. broj 1915/5 Livada Jelas u površini od 5001m2  k.o. Stari Slatinik  
-  k.č. broj 1915/7 Livada Posavska ulica u površini od 13.769 m2 k.o. Stari Slatinik 

ponuditelju tvrtki «VINDON» d.o.o. Slavonski Brod, Lučka ulica 4, 
OIB:89230529680 po cijeni od 10,00 kuna/m2  što ukupno iznosi 187.700,00 kuna.  

II. 
 Ovlašćuje se Općinski načelnik na zaključivanje predugovora o prodaji zemljišta  
ponuditelju «VINDON» d.o.o. Slavonski Brod, Lučka ulica 4 kojim će se regulirati svi 
imovinsko pravni odnosi. 
 
KLASA:940-01/17-01/38 
URBROJ:2178/03-02-17-5 
Brodski Stupnik, 18. prosinac 2017.g. 
 
 
Točka 8. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Brodski Stupnik   
Dragica Lončar: Ukazuje da je donesen Zakon kojim se ukida ranija obveza donošenja odluke 
o općinskim porezima u dijelu koji se odnosu na porez na nekretnine. Isti se odgađa do 
daljnjeg te je nužno izmijeniti ranije donesenu odluku.  
 Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo   

Odluku 
 o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Brodski Stupnik 

 
Akt u propisanoj formi nalazi se u prilogu zapisnika.  
 

KLASA:410-01/17-01/05 
URBROJ:2178/03-02-17-10 
Brodski Stupnik, 18. prosinac 2017.g. 
 
 
Točka 9. a) Prijedlog Odluke o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva  

   b) Odluka o komunalnom redu općine Brodski Stupnik  
 
a) Prijedlog Odluke o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva 
Goran Jelinić:  Zakon nas je obvezao da moramo imati riješeno komunalno redarstvo te je u 
dogovoru sa 4 susjedne općine predloženo osnivanje zajedničkog komunalnog redara, koji će 
pratiti odluke o komunalnom redu i dr. odluke kojima je utvrđena obveza nadzora 
komunalnog redara. Predlaže da se prihvati prijedlog ove Odluke. 
Zlatko Prskalo: Ukazuje na stvarnu potrebu komunalnog redara. Treba regulirati da ta osoba 
stvarno radi taj posao i ako je moguće da to ne bude osoba s područja niti jedne općine. 
Ukazuje na problem sporednih ulica na koje se iznosi blato kada se izlazi iz polja. Predlaže da 
se primjenjuju i kaznene odredbe.  
Miroslav Čuljak: Ukazuje da ne treba gledati iz koje je općine, on odgovara za svoj posao.  
Dražen Klisurić: Predlaže bilježiti pozive i  tržiti povratne informacije od redara o postupanju.    
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 Kako rasprave više nije bilo, Općinsko vijeće je jednoglasno donijelo  
Odluku 

o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva 
Akt u propisanoj formi nalazi se u prilogu zapisnika.  
 

KLASA:363-01/17-01/18 
URBROJ:2178/03-02-17-2 
Brodski Stupnik, 18. prosinac 2017.g. 
 
 
b) Odluka o komunalnom redu općine Brodski Stupnik  
Dragica Lončar: Pojašnjava prijedlog Odluke. 
Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo    

Odluku 
o komunalnom redu općine Brodski Stupnik 

  
Akt u propisanoj formi nalazi se u prilogu zapisnika.  
 

KLASA:363-01/17-01/19 
URBROJ:2178/03-02-17-2 
Brodski Stupnik, 18. prosinac 2017.g. 
 
 
Točka 10. a) Prijedlog Odluke o donošenju Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u    
                 vlasništvu Općine Brodski Stupnik za 2017. godinu   

      b) Prijedlog Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine      
           Brodski Stupnik za 2017. godinu   

Goran Jelinić: Ukazuje na pravni temelj donošenja ove Odluke kao i naputak Državne revizije. U 
nastavku pojašnjava sadržaj same odluke  i napominje kako se Planom upravljanja imovinom na 
godišnjoj razini osigurava učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu 
Općine, te predlaže Općinskom vijeću donošenje predloženih odluka.  
 Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  
a) Odluku o donošenju Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Brodski 
Stupnik za 2017. godinu   
b) Plan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Brodski Stupnik za 2017. 
godinu   
 Akti u propisnaoj formi nalaze se u prilogu zapisnika. 
 
 
Točka 11. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih  
                  stanaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću u 2018. g.  
Dragica Lončar: Pojašnjava kako se svake godine donosi Odluka o  raspoređivanju sredstava 
za financiranje političkih stanaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću te se 
tako predlaže i za 2018. godinu, gdje se po svakom vijećniku ostvaruje naknada u iznosu od 
500,00 kuna, kao i do sada.  
 Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće je jednoglasno donijelo  

Odluku 
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih 

stanaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću u 2018. g. 
 

Akt u propisanoj formi nalazi se u prilogu zapisnika.  
 

KLASA:402-01/17-01/93 
URBROJ:2178/03-02-17-1 
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Točka 12. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o naknadi troškova za rad,  
                  odnosno izgubljene zarade članova Općinskog vijeća i njihovih tijela  
 
Zlatko Prskalo: Iznosi prijedlog da svi vijećnici ne primaju nikakvu  naknadu za  sjednice 
Općinskog vijeća te da ta stavka u proračunu iznosi  0,00 kuna, kako bi se novci koji bi  
morali biti izdvojeni za neto naknade i dodatne troškove poreza i doprinosa kvalitetnije 
rasporedili. 
Jasna Bošković: Moli pojašnjenje izraza „kvalitetnije rasporedili“, konkretno, naknade HSS 
vijećnika bile su usmjerene pjevačkoj udruzi „Drumarice“ koje su imale svoj koncert te udruzi  
„Bswireless“ koja ima veliki doprinos u animiranju mladih, što su sve hvale vrijedne akcije, a 
ovakvim prijedlogom udruge neće imati nikakve koristi od odricanja. 
Zlatko Prskalo: Ističe kako su se na isplaćene neto naknade koje su vijećnici donirali 
udrugama dodatno platili porezi i doprinosi, što predstavlja čisti trošak općine. 
Jasna Bošković: Želi da se konkretizira kome točno idu te naknade. Ne slaže se sa ovim 
prijedlogom jer ispada da sva sredstva koja bi inače bila isplaćena na ime troškova vijećničkih 
naknada idu sportskim udrugama umjesto da se ravnomjerno rasporede za sve udruge. 
Alen Ključević: Povećana su sredstva i KUD-ovima i pjevačkim skupinama . 
Jasna Bošković: Podsjeća činjenicu da je  amandman  prihvaćen, te moli da u zapisnik uđe da 
je „za“ odricanje od vijećničke naknade ali ne  na ovakav način kako se to predložilo. 
Izražava nadu da će sredstava biti i za druge udruge ukoliko se pokaže potreba. 
Zlatko Prskalo: Pojašnjava da je većina odlučila o prioritetima. 
Tomilsav Lovinčić: Uzalud je rasprava, svakako će većina donijeti odluku, sa naše stane bila 
je namjera da imamo nekog utjecaja kome ćemo naknade dijeliti a na ovaj način će se sada 
vratiti u općinski proračun 
Zlatko Prskalo: Niti mi do sada nismo imali kontrolu nad sredstvima te misli da ovim 
proračunom nije zakinuta niti jedna udruga 
Marko Čorak: Cilj je ušteda, a ne da se plaćaju dodatna sredstva za poreze i doprinose. 
Nadalje, navodi  kako je i sam svoja sredstva donirao udrugama,  te su mu sve udruge  
jednake, na sve gleda jednako  i smatra da će i ovi novci biti ravnomjerno raspoređeni. 
Alen Ključević: Nije mi jasno, znači ja sam se direktno odrekao naknade, sredstva su bila po 
prvom prijedlogu ravnomjerno raspoređena i povećan fond svim udrugama od moje i ostalih 
naknada  i ne bunim se. 
Goran Jelinić: Pojašnjava vijećniku Ključeviću da nije u pravu jer ono što je odlučeno koliko 
će koja udruga dobiti,  definirano je nakon provedbe natječaja kojim se financiraju udruge 
koji je bio u ožujku i niti jednoj udruzi nisu povećana sredstva u 2017.godini nego su sredstva  
otišla u masu proračuna. Sada je amandmanom povećana samo pozicija za sport. 
Jasna Bošković: Govoreći o smanjenju troškova ističe kako je o tome  trebalo  voditi računa i 
pri pisanju amandmana ( npr.kod udžbenika i sportskih udruga) 
Zlatko Prskalo: Ima informaciju da su od 2019.g. udžbenici za sve besplatni, ako je tome tako, 
nema smisla kupovina udžbenika za 4 godine. 
            Kako rasprave po ovoj točki više nije bilo, predsjedavajući daje istu na glasovanje. 
            Po provedenom glasovanju, sa 8 „ZA“, 1 „SUZDRŽAN“ i 4 „PROTIV“, Općinsko 
vijeće donijelo je  

O D L U K U   
o stavljanju van snage Odluke o naknadi troškova za rad, 

odnosno izgubljene zarade članova Općinskog vijeća i njihovih tijela 
 

Članak 1. 

Stavlja se izvan snage Odluka o naknadi troškova za rad, odnosno izgubljene zarade 
članova Općinskog vijeća i njihovih tijela («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 
broj 2/94, 19/03, 21/06 i 14/17).   
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Članak 2. 

 Ova Odluka objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije», a 
primjenjuje se od 1.01.2018. godine.  
 
KLASA: 402-01/17-01/60 
URBROJ:2178/03-02-17-13  
Brodski Stupnik, 18. prosinac 2017.g.     
 
 
Točka 13. Prijedlog Odluke o uvjetima obavljanja trgovine na malo izvan prodavaonica  
                  putem pokretne prodaje na području općine Brodski Stupnik  
Dragica Lončar Napominje da je sukladno Zakonu o trgovini nužno donijeti odluku kojom će se 
regulirati tkz. pokretna trgovina. Predlaže da naknada iznosi 500,00 kuna mjesečno jer je tako riješeno 
i u susjednim općinama (Sibinj, Bebrina…).  
Dražen Klisurić: Ne bi trebalo utjecati da te trgovine prestanu djelovati jer uistinu postoji potreba zbog 
starijih domaćinstava.   
 Kako rasprave više nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  

Odluke  
o uvjetima obavljanja trgovine na malo izvan prodavaonica putem pokretne prodaje  

na području općine Brodski Stupnik 

o izvan prodavaonica 
 

Akt u propisanoj formi nalazi se u prilogu zapisnika.  
 

KLASA:330-01/17-01/01 
URBROJ:2178/03-02-17-2 
Brodski Stupnik, 18. prosinac 2017.g. 
 
 
Točka 14. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i  
                  održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Brodski Stupnik  
Dragica Lončar: Pojašnjava da je od strane Državno ureda za reviziju dana preporuka o donošenju 
Odluke o  agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i  održavanje poljoprivrednih rudina na 
području Općine Brodski Stupnik. Sukladno navedenom predlaže se donošenje predložene Odluke.  
 Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  

Odluku  
o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i 

održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Brodski Stupnik 
 

Akt u propisanoj formi nalazi se u prilogu zapisnika.  
 

KLASA:320-01/17-01/13 
URBROJ:2178/03-02-17-2 
Brodski Stupnik, 18. prosinac 2017.g. 
   
 
Točka 15. Prijedlog Odluke o zasnivanju prava stvarne služnosti radi izgradnje i  
                  održavanja sustava javne vodoopskrbe „Brod 2“ - Odvodnja i pročišćavanje   
                  otpadnih voda odvodnog sustava Brodski Stupnik - 2. faza sustava javne  
                  odvodnje Brodski Stupnik – Stari Slatinik  
 
Goran Jelinić: Na zahtjev Vodovoda d.o.o. koji provodi projekt izgradnje sustava javne 
vodoopskrbe tkz. „Brod 2“ Odvodnja i pročišćavanje  otpadnih voda odvodnog sustava 
Brodski Stupnik - 2. faza sustava javne odvodnje Brodski Stupnik – Stari Slatinik  nužno je 
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donijeti Odluku o zasnivanju prava služnosti te se predlaže donošenje iste.  O osnivanju prava 
stvarne služnosti sukladno odredbama ove Odluke zaključit će se Ugovor o osnivanju prava 
stvarne služnosti s tvrtkom Vodovod d.o.o., kojim ugovorom će se urediti međusobna prava i 
obveze.  Za potpisivanje predmetnog Ugovora ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Brodski 
Stupnik. Sastavni dio ove Odluke je Zahtjev za sklapanje Ugovora o zasnivanju prava stvarne 
služnosti, koji nosi oznaku 05-9748/17-ZF od 15.12.2017, zaprimljen u općini Brodski Stupnik dana    
18.12.2017.  KLASA:325-01/14-01/01, URBROJ: 379-17-98. 
 Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo   
 

O D L U K U 
o zasnivanju prava stvarne služnosti radi izgradnje i održavanja sustava javne 

vodoopskrbe „Brod 2“ - Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda odvodnog sustava 
Brodski Stupnik -2. faza sustava javne odvodnje  

Brodski Stupnik – Stari Slatinik 
 
Akt u propisanoj formi nalazi se u prilogu zapisnika.  

 

KLASA:325-01/14-01/01 
URBROJ:2178/03-02-17-100 
Brodski Stupnik, 18. prosinac 2017.g. 
 
 
Točka 16. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi –  
                  nerazvrstane ceste, uknjižene kao neotuđivo vlasništvo Općine Brodski  
                  Stupnik 
 
Goran Jelinić:  Pojašnjava zamolbu dostavljenu od strane Pere Cindrića  koja se nalazi u prilogu 
materijala za sjednicu i predlaže da se zamolba prihvati  na način da se donese Odluka o ukidanju 
statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste, uknjižene kao neotuđivo vlasništvo Općine 
Brodski Stupnik.  

Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo   
O D L U K U 

O  UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI – NERAZVRSTANE CESTE - 
NEOTUĐIVOG VLASNIŠTVA OPĆINE BRODSKI STUPNIK  

Članak 1. 

Ukida se status nekretnine javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste, uknjižene u 
neotuđivo vlasništvo Općine Brodski Stupnik koja je upisana u z.k.ul. 1295 k.o. Stari Slatinik, a koja 
se sastoji od: 

- k.č.br. 546/2 – Dvorište u ulici Hrvatskih branitelja sa površinom od 257 m2. 
 

Članak  2. 
Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda Slavonski Brod će temeljem ove Odluke otpisati 

navedenu nekretninu u novi zemljišno-knjižni uložak, iste katastarske općine  i uknjižiti u vlasništvo 
Općine Brodski Stupnik. 

 
KLASA: 940-01/17-01/44 
URBROJ: 2178/03-02-17-1 
Brodski Stupnik, 18. prosinac 2017. godine. 
                                                                           
 
Točka 17. a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog financijskog plana                 
                    Trgovačkog  društva „LOCORUM“ d.o.o. Brodski Stupnik za 2018. godinu  
       b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Trgovačkom  društvu  
                    „LOCORUM“ d.o.o. Brodski Stupnik na cjenik održavanja javnih površina 
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                 c) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Trgovačkom  društvu  
                     „LOCORUM“ d.o.o. Brodski Stupnik na cjenik pružanja grobnih usluga   
                 d) Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova ukopa pokojnika s područja  
                     Općine Brodski Stupnik   
 
a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog financijskog plana Trgovačkog  društva 
„LOCORUM“ d.o.o. Brodski Stupnik za 2018. godinu  
Mirela Aladrović: Daje detaljno pojašnjenje prijedloga financijskog plana Trgovačkog  
društva „LOCORUM“ d.o.o. Brodski Stupnik za 2018. godinu koji je priložen uz materijale 
za sjednicu. 
U nastavku daje prikaz cijena održavanja javnih površina s novim prijedlogom kao i cjenik 
pružanja grobnih usluga. 
Nakon provedene rasprave Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo:  

O d l u k u  
o davanju suglasnosti na prijedlog financijskog plana za trgovačko društvo  

LOCORUM d.o.o. Brodski Stupnik za 2018.godinu   
 

Daje se suglasnost Trgovačkom društvu LOCORUM d.o.o. Brodski Stupnik na 
prijedlog Financijskog plana kako slijedi: 

1. Financijski plan za 2018. godinu  i to : 
- Ukupni prihodi u iznosu od   664.000,00 kuna 
- Ukupni rashodi u iznosu od  642.138,60 kuna 
- Višak/manjak u iznosu od       21.861,40 kuna 

 
KLASA: 400-01/17-01/04 
URBROJ:2178/03-02-17-2 
Brodski Stupnik, 18. prosinca 2017. godine 
 
b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Trgovačkom  društvu  „LOCORUM“ d.o.o. Brodski 
Stupnik na cjenik održavanja javnih površina 

Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  

O D L U K U    
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu LOCORUM d.o.o. Brodski Stupnik na cjenik 

usluga održavanja  javnih i drugih površina na području Općine Brod. Stupnik  
 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom daje suglasnost trgovačkom društvu LOCORUM d.o.o. Brodski 

Stupnik u vlasništvu Općine Brodski Stupnik na novi cjenik usluga održavanja javnih i drugih 

površina na području Općine Brodski Stupnik.  

Članak 2. 
Sastavni dio ove Odluke je cjenik o utvrđenim visinama usluga održavanja javnih i 

drugih površina na području Općine Brodski Stupnik.  
 

KLASA: 307-01/17-01/02 
BROJ: 2178/03-01-17-2 
c) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Trgovačkom  društvu „LOCORUM“ d.o.o. Brodski 
Stupnik na cjenik pružanja grobnih usluga   

Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  
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O D L U K U 
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu LOCORUM d.o.o. Brodski Stupnik na cjenik 

grobnih usluga i grobnih naknada za područje Općine Brodski Stupnik   
Članak 1. 

Ovom se Odlukom daje suglasnost trgovačkom društvu LOCORUM d.o.o. Brodski 

Stupnik na cjenik o utvrđenoj visini grobnih usluga koje obavlja trgovačko društvo u 

vlasništvu Općine Brodski Stupnik i grobnih naknada za korištenje grobnih mjesta za 

područje Općine Brodski Stupnik. 

Članak 2. 

Sastavni dio ove Odluke je cjenik o utvrđenim visinama grobnih usluga i grobnih 

naknada za korištenje grobnih mjesta. 

 
KLASA: 307-01/17-01/01 
URBROJ: 2178/03-01-17-2 
Brodski Stupnik, 18. prosinac 2017. godine 
 
 
d) Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova ukopa pokojnika s područja                      
    Općine Brodski Stupnik   
Goran Jelinić: Pojašnjava kako je povećana cijena ukopa pokojnika,  predlaže da se donese odluka 
kojom bi se pomoglo građanima kod ukopa pokojnika za iznos za koji je povećan ukop pokojnika u 
iznosu od 300,00 kuna. 
 Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  
  

O D L U K U    

o sufinanciranju troškova ukopa pokojnika s područja Općine Brodski Stupnik  

 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom određuje sufinanciranje troškova ukopa pokojnika s područja Općine 

Brodski Stupnik u visini 300,00 kuna. 

Sredstva za isplatu naknade iz stavka 1. ovog članka osigurana su u Općinskom proračunu 

kroz socijalni program – ostale naknade građanima i kućanstvima.   

Članak 2. 

Naknade za sufinanciranje troškova ukopa pokojnika isplati će se po zahtjevu člana uže ili šire 

obitelji koji snosi troškove ukopa.   

 Zahtjevu za isplatu naknade prilažu se dokazi o prebivalištu pokojnika i smrtni list.     

 
KLASA: 402-01/17-01/95 
URBROJ: 2178/03-01-17-2 
Brodski Stupnik, 18. prosinac 2017. godine 
 
 
Točka 18. a) Prijedlog Odluke o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite za  

           Općinu Brodski Stupnik u 2017. godinu  
                 b) Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne  
                 zaštite za financijskim učincima za trogodišnje razdoblje Općine Brodski  
                 Stupnik za 2018.- 2020. godinu   
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a) Prijedlog Odluke o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite za Općinu Brodski 
Stupnik u 2017. godinu  
 
Dragica Lončar: Daje pojašnjenje što je sve učinjeno na području sustava djelovanja Civilne zaštite u 
2017. godini, odnosno daje Analizu stanja sustava civilne zaštite za OBS u 2017.  U nastavku 
pojašnjava i točku b) Pana razvoja sustava CZ sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2018-
2020.g.  

Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  
 O  D  L  U  K  U    

o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite   
za Općinu Brodski Stupnik u 2017.g.   

 
Članak 1.  

Donosi se Odluka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite za Općinu Brodski 
Stupnik u 2017. godinu.  

Članak 2. 
 Analiza stanja sustava civilne zaštite za Općinu Brodski Stupnik u 2017.g. u prilogu je Odluke 
i čini njezin sastavni dio. 
 
KLASA:511-11/17-01/17 
URBROJ:2178/03-02-17-2 
Brodski Stupnik,  18. prosinac 2017. godine 
 
b) Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite za financijskim 
učincima za trogodišnje razdoblje Općine Brodski Stupnik za 2018.- 2020. godinu   
 
 
Zatim jednoglasno je donijelo i  

O  D  L  U  K  U    
o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite sa financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje Općine Brodski Stupnik za 2018-2020. godinu    
 

Članak 1.  
Donosi se Godišnji plana razvoja sustava civilne zaštite sa financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje Općine Brodski Stupnik za 2018-2020. godinu.  
 

Članak 2. 
 Godišnji plana razvoja sustava civilne zaštite sa financijskim učincima za trogodišnje 
razdoblje Općine Brodski Stupnik za 2018-2020. godinu u prilogu je Odluke i čini njezin sastavni dio. 

  
KLASA:511-11/17-01/18 
URBROJ:2178/03-02-17-2 
Brodski Stupnik,  18. prosinac 2017. godine 
 
 
Točka 19. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
Miroslav Čuljak:1. Ukazuje na potrebu čišćenja slivnika i okoliša kod Lovačke kuće. 
2.Put prema Kućištu trebalo bi presjeći kanalom koji bi spriječio da bujice odnose kamen sa 
puta u kanal 
3.U šumi ispod pruge primijećeno je odlagalište otpada koje bi trebalo sanirati. 
4. Postavlja upit zbog čega postavljanje video nadzora na općini nije povjereno Klemmu koji 
je sa područja općine. 
Goran Jelinić Video nadzor je instaliran u sklopu dvaju projekta koje je vodio bivši zamjenik 
načelnika. Nadalje, prima na znanje primjedbe te po pitanju uređenja okoliša lovačke kuće 
iznosi prijedlog da to obavi lovačko društvo. 
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Miroslav Čuljak: Postavlja upit može li dobiti primjerak zapisnika sa sjednica kojima je 
prisustvovao. 
Dragica Lončar: Pojašnjava kako se usvojeni zapisnici nalaze na internetu gdje ih je moguće 
preuzeti. 
Tomislav Lovinčić: Predlaže materijale za sjednicu dostavljati elektroničkom poštom. 
Jasna Bošković: Bila bi to i značajna ušteda. 
Zlatko Prskalo: Predlaže takvu sjednicu voditi  pomoću projektora. 
Goran Jelinić:  Potiče da vijećnici dostave svoje e-mail adrese  
Mirela Aladrović: Potiče vijećnike da   obavijeste ako imaju spoznaju da treba negdje 
intervenirati. 
Goran Jelinić: Moli očitovanje po  prijedlogu vijećnice Antonije Lončarić vezano za 7. 
Amandman gdje predlaže da se umjesto pozicije donacija vjerskim zajednicama umanji 
pozicija za komunalnog redara te očitovanje po zamolbi Srpske pravoslavne crkve za pomoć 
pri obnovi porušene crkve u Starom Slatiniku. 
Zlatko Prskalo: Usvojili smo amandman da se smanjuje sa 50000,00-30.00.00. Postavlja upit 
za što ide kapitalna donacija 50.000.00 te iz kojih se još izvora crkva financira to jest, koji je 
udio biskupije u financiranju kapitalnih projekata.   Predlaže pomoći u istom omjeru u kojemu 
bi biskupija financirala, te da li se tražilo i iz drugih izvora. 
Goran Jelinić: Pojašnjava kako se članovi ekonomskog vijeća crkve itekako trude namaći 
potrebna sredstva kao i ostali  župljani koji imaju potrebu da  ih se potpomogne u 
nastojanjima . Nadalje, realno je da troškovi  zajedničkog komunalnog redara neće biti toliki 
pa postoji objektivna  mogućnost da se stavka umanji prema prijedlogu Antonije Lončarić u 
raspravi kroz Točku 6. Proračun.   

Predsjedavajući daje na glasovanje prijedlog da se sredstva predviđena za financiranje 
komunalnog redarstva smanje a kapitalne donacije vjerskim zajednicama ostanu 50.000,00 
kuna. 
              Po provedenom glasovanju prijedlog je prihvaćen sa 10 glasova ZA i 3 
SUZDRŽANA. 
Zlatko Prskalo: Po pitanju zamolbe Srpske  pravoslavne crkve predlaže isplatiti 5.000,00 kn. 
Jasna Bošković: Predlaže odgovoriti kako postoje proračunom planirana sredstva za 
financiranje vjerskih zajednica te da se dostavi zamolba u kojoj će biti navedene konkretne 
aktivnosti  koje se planiraju izvršiti. 

Predsjedavajući daje na glasovanje prijedlog vijećnice Jasne Bošković. Po 
provedenom glasovanju prijedlog je JEDNOGLASNO usvojen. 
Martin Horvatović: Podsjeća kako u naselju Krajačići nije riješen problem izmuljivanja 
kanala. 
Goran Jelinić: Pojašnjava kako se očekuje realizacija javnih radova. 
Martin Horvatović: Napominje kako te radove neće biti moguće izvesti bez stroja.  
 
        Kako pitanja i prijedloga više nije bilo, predsjedavajući je zaključio rad 5. sjednice u 23,45 sati.  
 
 
        Zapisničar:                                                                                Predsjednik:             
Reza Marceković                                                             Zlatko Prskalo, bacc.admin.public. 


