
                           
         REPUBLIKA HRVATSKA  

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

    OPĆINA BRODSKI STUPNIK 

                 Općinsko vijeće 

 

KLASA:021-05/18-02/05 

URBROJ:2178/03-02-18-2 

Brodski Stupnik, 21. kolovoz  2018. godine                         

 

  Z A P I S N I K 

 

            o radu 10. sjednice Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik održane 21. kolovoza 

2018. godine s početkom u 19,00 sati u vijećnici općine Brodski Stupnik, ulica Stjepana 

Radića 117. 

 

Nazočni:                                                                Odsutni:                        

1. ZLATKO PRSKALO, bacc. admin. publ.    1. MILE MAGDIĆ 

2. MARKO ČORAK, mag. ing. mech.             2. JOSIPA GAVRAN EĆIMOVIĆ,  

3. MARTIN HORVATOVIĆ,                          3. GORAN BLATANČIĆ 

4. ANTONIJA LONČARIĆ, mag. ing. agr,      

5. DRAŽEN KLISURIĆ,                                  

6. TOMISLAVA PRSKALO                                

7. ALEN KLJUČEVIĆ 

8. JASNA BOŠKOVIĆ 

9. MAJA MEDVED 

10. TOMISLAV LOVINČIĆ 

 

Zamjenik Općinskog načelnik Petar Lovinčić – odsutan  

 

Ostali nazočni: Goran Jelinić, općinski načelnik,  Dragica Lončar – pročelnik JUO, Ankica 

Madžar i Reza Marceković – službenice u Upravnom odjelu, Nikola Čuljak – direktor 

Komunalnog poduzeća „Locorum“ d.o.o. Brodski Stupnik.  

Zapisničar: Reza Marceković, djelatnica Upravnog odjela Općine Brodski Stupnik  

Predsjedavajući otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i utvrđuje da je sjednici nazočno 

10 članova Općinskog vijeća što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.   

Predsjedavajući Općinskog vijeća na prijedlog Općinskog načelnika predlaže dopunu 

dnevnog reda  s točkom: „Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti komunalnom poduzeću 

„Locorum“ d.o.o. na Opće uvjete isporuke dimnjačarskih usluga“ uz obrazloženje da bi 

Općina trebala dati suglasnost komunalnom poduzeću u 100%-om vlasništvu Općine Brodski 

Stupnik na Opće uvjete isporuke dimnjačarskih usluga jer se radi o javnoj usluzi. Daje 

prijedlog na glasovanje dopunu točke dnevnog reda te uz jednoglasno prihvaćanje daje i 

cjelokupni dnevni red na glasovanje. Općinsko vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi 

dnevni red.   

 

D N E V N I   R E D: 

1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog  vijeća Općine Brodski Stupnik 

2. Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Brodski Stupnik u razdoblju  

siječanj- lipanj 2018. godine 



 

3. a) Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Brodski   

                Stupnik za 2018.g.  

      b) Prijedlog Polugodišnjeg izvršenja Plana razvojnih programa za 2018. godinu  

4. a) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2018.              

godinu  

           b)  Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja  

                 komunalne  infrastrukture za 2018.godinu  

     c)  Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture  

          za 2018.godinu 

d) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa razvoja gospodarstva i ruralnog 

turizma Općine Brodski Stupnik za 2018. godinu  

e) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa vatrogastva, civilne zaštite i 

protugradne obrane Općine Brodski Stupnik za 2018.godinu  

f) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi, zdravstvene zaštite  i 

zaštite okoliša na području Općine Brodski Stupnik za 2018. godinu    

g) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa izgradnje i održavanja objekata u 

vlasništvu Općine Brodski Stupnik za 2018. godinu  

h) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa  javnih potreba u području 

društvenih djelatnosti za 2018. godinu 

          i)   Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Plana ravojnih programa za 2018. godinu  

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

plana uređenja  Općine Brodski Stupnik  

6. Prijedlog  novog  Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik  

7. Prijedlog Odluke o osnivanju, sastavu i djelokrugu radnih tijela Općinskog 

vijeća Općine Brodski Stupnik  

8. Prijedlog Odluke o osnivanju i utvrđivanju obuhvata Poduzetničke zone „Rižino 

polje“ Brodski Stupnik  

9. Prijedlog Odluke o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja 

Općine Brodski Stupnik  

10. Prijedlog Strategije za izjednačavanje mogućnosti osoba  s invaliditetom za 

Općinu Brodski Stupnik  

11. a) Prijedlog Financijskog izvještaja trgovačkog društva „LOCORUM“ d.o.o. za  

            razdoblje siječanj-prosinac 2017.godine 

b) Prijedlog Financijskog izvještaja trgovačkog društva „LOCORUM“ d.o.o. za 

razdoblje siječanj-lipanj 2018.godine  

12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti komunalnom poduzeću „Locorum“ d.o.o. 

na Opće uvjete isporuke dimnjačarskih usluga 

13. Informacija o proslavi Dana općine i „Stupničke berbe grožđa“  

14. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

 

Točka 1: Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog  vijeća Općine Brodski  Stupnik 

 

                   Na predloženi tekst  zapisnika sa 9.sjednice Općinskog vijeća nije bilo primjedbi 

te je isti na prijedlog Predsjedavajućeg  jednoglasno usvojen.  

 

 

 

 

 



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

   siječanj- lipanj 2018. godine 

 

Goran Jelinić: Sukladno članku 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi  (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 

144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) Općinski načelnik je u obvezi dva puta 

godišnje podnijeti Općinskom vijeću izvješće o radu. 

Temeljem zakona o područnoj samoupravi definirano je da Načelnik općine obavlja 

izvršnu funkciju vezano za poslove i zadatke lokalne samouprave, osigurava izvršenje općih 

akata Predstavničkog tijela, priprema prijedloge općih akata, usmjerava i kontrolira rad 

Upravnog odijela i komunalne službe u okviru njihovog djelokruga rada, upravlja i raspolaže 

nekretninama, pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, te u skladu sa 

zakonom gospodari prihodima i rashodima Općine, te obavlja i druge poslove utvrđene 

statutom. 

 U izvještajnom razdoblju siječanj - lipanj 2018. godine, a temeljem gore navedenog, 

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

području Općine. Donijeto je niz odluka bitnih za funkcioniranje naše jedinice lokalne 

samouprave. 

Statutom Općine Brodski Stupnik definirano je da je Općinski načelnik zajedno sa 

svojim zamjenikom nositelj izvršne vlasti te da sukladno Zakonu o lokalnoj samoupravi 

obavlja izvršne poslove lokalne samouprave. 

 U izvještajnom razdoblju siječanj - lipanj 2018. godine.,  načelnik Općine Brodski 

Stupnik u skladu sa zakonom uredno je obavljao izvršne poslove koji su mu povjereni, a 

posebice:   

- u suradnji s Upravnim odjelom utvrđivanje prijedloga općih akata koje donosi 

Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik, 

- iznošenje mišljenja, sugestija, stavova i prijedloga bitnih za raspravljanje Općinskog 

vijeća te u konačnici donošenje odluka, 

- izvršavanje općih i drugih akata Općinskog vijeća, 

- upravljanje prihodima i rashodima Općine Brodski Stupnik, 

- utvrđivanje prijedloga programa: program građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture, program održavanja komunalne infrastrukture, program održavanja 

objekata u vlasništvu općine, program gospodarstva, program vatrogastva i civilne 

zaštite, program javnih potreba u društvenim djelatnostima, socijalni program i dr.,     

- upravljanje nekretninama i pokretninama na području Općine,  

- donošenje odluka o investicijama u skladu sa zakonom, 

- donošenje odluka o izradi potrebite projektne dokumentacije te praćenje raspisanih 

natječaja i nominiranje usklađenih projekta prema izvorima financiranja, 

- donošenje odluke o nastavku provedbe javnih radova na području Općine, 

- dobra suradnja s udrugama koje djeluju na području Općine, 

- kvalitetan odnos s tijelima državne uprave, ministarstvima, fondovima i javnim 

poduzećima, 

- suradnja s drugim jedinicama lokalne samouprave te regionalnom samoupravnom, 

- briga o sustavu zaštite i spašavanja, protupožarnoj zaštiti i dr., 

- vođenje brige o predškolskoj i školskoj djeci,   

- učešće u aktivnostima Lokalne akcijske grupe „POSAVINA“, 

- usmjeravanje i djelovanje na rad Upravnog odjela kao i na Locorum d.o.o.- vlastito 

komunalno poduzeće, te nabavka opreme za njihov rad 

 



 U tijeku izvještajnog razdoblja pokrenuto je ili nastavljeno niz aktivnosti oko izrade 

projektne dokumentacije i svih potrebnih dokumenata za prijavu na buduće raspisane 

natječaje iz nacionalnih i  programa EU.  

 

Prijavljeni su za financiranje iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 

(sufinanciranje Fonda 55%)  projekti Energetske obnove zgrada: 

-Društveni dom –Stari Slatinik-ukupne vrijednosti 730.626,25 kn  

-Sportski dom-Stari Slatinik- ukupne vrijednosti 710.456,25 kn  

-Sportski dom-Brodski Stupnik- ukupne vrijednosti 612.944,38 kn  

 

    Održan je niz sastanaka sa predstavnicima BPŽ, CTR-a i Grada Sl. Broda na temu prijave 

na natječaj ITU UPSB projekta „Poljoprivrednog inkubatora“ u našoj gospodarskoj zoni, na 

kojima je Općina dobila izraženu potporu od predstavnika BPŽ te se poduzimaju aktivnosti 

provedbe studije i izmjene građevinske dozvole radi izbora najboljeg modela izgradnje istoga, 

a za što Općina ima osigurano financiranje EU sredstvima (85%). 

 Na natječaj  MRRFEU- Program održivog razvoja lokalne zajednice kandidirana su 2 

projekta: 

- Rekonstrukcija kolnika i oborinske odvodnje u Ulici Josipa Kozarca u Starom Slatiniku 

(ukupne vrijednosti 795.494,38 kn-60% sufinanciranje), koji je i odobren te projekt „Obnova 

pješačkih staza u naselju Stari Slatinik“ (ukupne vrijednosti 469.800,00 kn  kn-60% 

sufinanciranje). 

-Na javni poziv  MGIPU za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja 

komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2018. godini prijavljena 

su 2 projekta:- „Nabavka opreme za uređenje javnih površina“ (ukupne vrijednosti 400.475,00 

kn /60% sufinanciranje) i „Rekonstrukcija ograde na sportskom objektu u Brodskom Stupniku 

„(ukupne vrijednosti 214.583,14 kn /60% sufinanciranje) 

Sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisani su Ugovori o 

financiranju (EU sredstva,100% sufinanciranje) nastavka izgradnje Slavonske ulice iz 

Podmjere 7.2.2. PRR RH 2014-2020., vrijednosti 1.545.000,00 kn 

te  projekta Rekonstrukcija i opremanje zgrade “Stara općina” u zgradu javne namjene – 

Igraonica i turističko informativni centar, u sklopu operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, 

poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 

slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” iz Podmjere 7.4.1. PRR 

RH 2014-2020., vrijednosti 2.000.535,00 kn. 

-Izvršeni su radovi postavljanja nove ograde na prostoru Sportskog objekta u Brodskom 

Stupniku, vrijednosti 215.000,00 kn 

-Ishođena je Građevinska dozvola za projekt „Parkiralište 1“ ispred groblja u Brodskom 

Stupniku, a što je preduvjet za dovršetak, odnosno ishođenje građevinske dozvole za 

„Parkiralište 2“ („boćalište“). 

 

-U suradnji sa prijaviteljem LAG-om Posavina kao partneri provodimo  projekt iz Programa 

„Zaželi“ (ESF) ukupne vrijednosti 8,3 mil. kn, kojim je se za razdoblje  slijedeće 2 godine 

zaposlilo 15 nezaposlenih žena sa područja naše Općine kao pomoć i podrška starijim 

osobama kojima je ta pomoć potrebna u našoj Općini. 

-Istom suradnjom, zajedno sa udrugama koje se bave kulturnom djelatnošću je prijavljen 

projekt „Kultura u centru“ također financiran EU sredstvima, kojim želimo omogućiti 

kvalitetnije provođenje njihovih aktivnosti uspostavom ustanove kulturnog centra.              

Na značajno financijski povećan Natječaj za financiranje neprofitnih organizacija, t.j. 

proračunom planirana sredstva za pomoć udrugama u kulturi, sportskim udrugama, vjerskim 

zajednicama, kao i planirana sredstva za obilježavanje značajnih događanja na području 



općine javile su se udruge sa područja Općine s kojima su potpisani ugovori koji su uvelike 

već i isplaćeni u 1.polovici godine. 

 - Općina je uz pomoć za redovitu djelatnost, kapitalnim ulaganjem od 100.000,00 kn za ovu 

godinu pomogla Vatrogasnoj zajednici u kupnji navalnog vozila što povećava sigurnost 

vatrogasaca te imovine na području Općine. 

Uređen je prostor sale društvenog doma u Krajačićima gdje je postavljen novi pod 

(keramika). 

-Provedena je „Škola plivanja“ na Gradskim bazenima u Sl. Brodu koju je uspješno pohađalo 

109 učenika od 1.-4. razreda sa područja Općine. 

-U suradnji sa Zavodom za prostorno planiranje započete se radnje oko 5.Izmjena u dopuna 

Prostornog plana Općine. 

Donesen je i od strane OV usvojen je Plan i program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

te je isti na odobrenju u Ministarstvu poljoprivrede. 

-Održavanjem Skupštine i ostalim radnjama tehničke naravi, pokrenuto je djelovanje 

Turističke zajednice Općine, koja je osnovana još  2010.godine , a koja treba biti pokretač i 

koordinator razvoja turizma u našoj Općini. 

Tomu će pripomoći i Strategija razvoja turizma Općine, za izradu koje smo odobreni EU 

financiranjem u iznosu 62.500,00 kn kroz Program ruralnog razvoja RH 2014-2020., 

Podmjere 7.1.1. 

-Iz Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI 

fondova (MRRFEU) odobreno nam je sufinanciranje u iznosu 250.000,00 kn projektne 

dokumentacije za „Izgradnju biciklističkih staza u Općini Brodski Stupnik“,   

-Postavljanjem vanjske stolarije izvršene su aktivnosti uređenja Lovačkog doma u Starom 

Slatiniku. 

U periodu 31.03.-09.04.2018. građani naše Općine su bili pogođeni zdravstvenom 

neispravnošću vode koju isporučuje Vodovod d.d.. Općina je poduzela sve potrebne 

aktivnosti te je osigurana dovoljna količina pitke vode i niti u jednom trenutku naši građani 

nisu bili ugroženi zbog eventualnog nedostatka iste. 

Zbog izuzetno velikih oborinskih padalina koje su se dogodile dana 05.-06.05.2018.godine, 

nastale su značajne štete prouzrokovane buičnim poplavama na nerazvrstanim cestama, a 

posebno na brdskim i poljskim putovima, gdje je došlo do plavljenja površina, odrona kanala, 

zamuljenja, odnošenja nasutih podloga i dr.  te je od Župana BPŽ zatraženo proglašenje 

elementarne nepogode za cijelo područje Općine Brodski Stupnik, ali na žalost nikakav 

odgovor nismo dobili. 

Navedeno će zasigurno zahtijevati vlastito povećanje sredstava na poziciji Uređenja poljskih i 

brdskih putova te nerazvrstanih cesta, pogotovo iz razloga što smo dosta toga u prethodnom 

razdoblju uredili. 

-Krajem Travnja, direktorica komunalnog poduzeća Locorum d.o.o., Mirela Aladrović, 

najavila je otkaz iz osobnih razloga te je 23.04.2018.godine i prestala sa radom što nam je 

uzrokovalo određene poteškoće u radu i funkcioniranju poduzeća, a pogotovo što je ona bila 

navedena kao mentor osobi na stručnom osposobljavanju, posljedica čega je raskid Ugovora 

sa HZZ-om. 

Raspisani su javni natječaji za zapošljavanje na radno mjesto direktora na kojem je uposlen 

Nikola Čuljak te na radno mjesto administrativni djelatnik na kojem je uposlena Antonela 

Crljen. Radno mjesto admin. djelatnik nije bilo predviđeno za financiranje financijskim 

planom poduzeća što će prouzrokovati izmjene istog. 

Na natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobreni smo za financiranje 

nabavke spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (po 770 spremnika za papir i plastiku, 1 

kontejner za papir i 2 kontejnera za tekstil), ukupne vrijednosti oko 350.000,00 kn.  

U suradnji sa investitorom, Hrvatskim cestama d.d. poduzeli smo aktivnosti pripreme 

dokumentacije za  projekt rekonstrukcije Ulice Ilije Martinovića u Starom Slatiniku za koji se 



ishođena građevinska dozvola za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, 

prometnog sustava cestovnog prometa-rekonstrukcija državne cesta DC525, gradnja 

obostrano biciklističko-pješačke staze i oborinske odvodnje sa predmetnih površina. 

Sa Županijskom upravom za ceste Općina sudjelovali smo u reguliranju imovinsko-pravnih 

odnosa u komunikaciji sa našim građanima zbog radnji koje su prethodile ishođenju 

građevinske dozvole za radove asfaltiranja ceste Lovčić-Bučje.                

          Održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, poljskih i brdskih putova te kanalske 

mreže (III. i IV.reda) odvijalo se redovitim i zbog obilne vegetacije te navedenih oborina 

pojačanim korištenjem usluga našeg komunalnog poduzeća. 

 Mjerom javnog rada HZZ-a bilo je uposleno je 10 djelatnika koji su obavljali poslove 

uređenja okoliša i javnih površina. 

           U ovom izvještajnom razdoblju Općina je u granicama svojih mogućnosti provodila 

socijalni program općine i pomogla u radu knjižnice.    

           Podneseno Izvješće o radu Općinskog načelnika  za razdoblje siječanj-lipanj 

2018.godine sadrži prikaz većeg dijela poslova i zadataka iz nadležnosti Načelnika kao 

izvršnog tijela koji je, uz stručnu, administrativnu i tehničku pomoć Službe u općini Brodski 

Stupnik te u suradnji sa svojim zamjenikom gospodinom Petrom Lovinčić, u okviru 

mogućnosti planiranih proračunom, nastojao  s jedne strane osigurati što kvalitetnije životne 

uvjete žitelja općine, a sa druge strane kvalitetno se pripremati za programe EU. 

Na kraju koristim priliku da se u ime svih djelatnika, svog zamjenika i sebe osobno 

zahvalim svim vijećnicima Općinskog vijeća koji su svojim odgovornim radom, pozitivnim 

idejama i konstruktivnim prijedlozima dali svoj doprinos u razvoju Općine. 

Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

Z A K L J U Č A K 

u povodu Izvješća o radu Općinskog načelnika   

u razdoblju siječanj-lipanj 2018. g.  

 

I. 

 Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik prihvaća Izvješće Općinskog načelnika o 

provedenim aktivnostima u razdoblju siječanj-lipanj 2018. godine. 

 Tekst Izvješća u prilogu je zaključka i čini njegov sastavni dio. 

II. 

 Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije». 

 

  

KLASA: 023-01/18-01/49 

URBROJ:2178/03-02-18-3 

Brodski Stupnik, 21. kolovoz 2018.g. 

 

 

Točka 3. a) Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Brodski   

                     Stupnik za 2018.g.  

                 b) Prijedlog Polugodišnjeg izvršenja Plana razvojnih programa za 2018. g.    

                      

Goran Jelinić: Izvješćuje kako Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna  Općine Brodski 

Stupnik za 2018. Godinu sadrži račun prihoda i rashoda prema kojemu su prihodi ostvareni u 

ukupnom iznosu od 3.308.894,56 kuna, rashodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 

2.813.043,64 kuna. Razlika prihoda i rashoda  čini višak u iznosu od 495.850,92 kuna koji sa 

sredstvima iz prethodnih godina čini ukupni višak u iznosu od 642.923,50 kuna. Analizira 



izvršenje prihoda kroz   opći  dio proračuna. U nastavku daje detaljno obrazloženje ostvarenih 

izdataka ovog izvještajnog razdoblja kroz posebni dio proračuna nastalih kroz provedene 

aktivnosti.       

Martin Horvatović: Postavlja upit vezan za izgradnju dječjeg igrališta u Krajačićima jer prema 

izvješću vidljivo je da nije ništa realizirano. 

Goran Jelinić: Pojašnjava da su zatražene ponude za opremanje dječjeg igrališta. Poslane su 

narudžbenice za sprave i započete su aktivnosti vezane za asfaltiranje igrališta, ali nailazimo 

na imovinsko-pravne probleme jer igralište u Krajačićima obuhvaća tri katastarske čestice 

svaka u različitom vlasništvu (Općina Brodski Stupnik, Hrvatske ceste i privatno Buđinski 

Adam). Napominje kao će zatražiti suglasnost od Hrvatskih cesta za postavljanje te pokušati 

riješiti i  drugu. 

Zlatko Prskalo: Postavlja upit na čega se odnose isplate za autorske honorare? 

Ankica Madžar: Pojašnjava da se isplate autorskih honorara odnose na program grobne i 

komunalne naknade. 

Kako pitanja više nije bilo, po provedenom glasovanju, Općinsko vijeće jednoglasno  je 

usvojilo  

a) Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Brodski  Stupnik za 2018.g.  

b) Polugodišnje izvršenje Plana razvojnih programa za 2018. g     

 

 

 

Točka 4. a) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2018.               

                    godinu  

           b)  Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja  

                 komunalne  infrastrukture za 2018.godinu  

     c)  Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture  

          za 2018.godinu 

i) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa razvoja gospodarstva i ruralnog 

turizma Općine Brodski Stupnik za 2018. godinu  

j) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa vatrogastva, civilne zaštite i 

protugradne obrane Općine Brodski Stupnik za 2018.godinu  

k) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi, zdravstvene zaštite  i 

zaštite okoliša na području Općine Brodski Stupnik za 2018. godinu    

l) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa izgradnje i održavanja objekata u 

vlasništvu Općine Brodski Stupnik za 2018. godinu  

m) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa  javnih potreba u području 

društvenih djelatnosti za 2018. godinu 

          i)   Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Plana ravojnih programa za 2018. godinu  

 

 

Goran Jelinić: Daje detaljno obrazloženje Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine 

Brodski Stupnik za 2018.g. gdje se Proračun za 2018. godinu u iznosu 14.651.690,00 kuna 

smanjuje za 1.315.370,89 kuna tako da novi plan iznosi 13.336.319,11 kuna. U nastavku 

pojašnjava predložene izmjene na prihodovnoj strani gdje se prihodi po osnovi pomoći 

smanjuju za 2.016.469,00 kuna te po novom planu iznose 6.545.021,00 kuna, zatim prihodi 

od prodaje nefinancijske imovine smanjuju se za 162.000,00 kuna i iznose 550.000,00 kuna. 

Analizirajući rashode pojašnjava izmjene na 3. Razini po glavama gdje ukazuje da se  

subvencije smanjuju za 100.000,00 kuna odnosno novi plan iznosi 140.000,00 kuna, zatim 

rashodi za nabavku nefinancijske imovine smanjuju se sa 9.899.800,00 kuna na 8.307.200,00 

kuna, pa ukupni rashodi po rebalansu iznose 13.843.391,69 kuna. 



U nastavku daje detaljno obrazloženje izmijenjenog Proračun po svim programima kao i po  

razvojnim programima.  

Zlatko Prskalo: Ukazuje da Općina Brodski Stupnik dobro stoji, financijski je stabilna te se 

nada da će ovaj rebalans proračuna još više doprinijeti boljem razvoju naše jedinice lokalne 

samouprave. 

 Kako rasprave više nije bilo, Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i daje 

na glasovanje prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna općine Brodski Stupnik.  

Po izvršenom prebrojavanju glasova utvrđeno je da je svih 10 nazočnih vijećnika 

glasovalo „ZA“ što predstavlja većina od ukupnog broja članova Općinskog vijeća, a što je 

neophodno kod donošenja Proračuna odnosno njegovih izmjena i dopuna. 

Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik jednoglasno je donijelo  

 

       a) 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2018. godinu  

       b 1. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne   

               infrastrukture za 2018.godinu  

      c) 1. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.g.  

d) 1. Izmjena i dopuna Programa razvoja gospodarstva i ruralnog turizma Općine 

Brodski Stupnik za 2018. godinu  

e) 1. Izmjene i dopune Programa vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane 

Općine Brodski Stupnik za 2018.godinu  

f) 1. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi, zdravstvene zaštite  i zaštite 

okoliša na području Općine Brodski Stupnik za 2018. godinu    

g) 1. Izmjene i dopune Programa izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu 

Općine Brodski Stupnik za 2018. godinu  

h) 1. Izmjene i dopune Programa  javnih potreba u području društvenih djelatnosti 

za 2018. godinu 

       i)   1. Izmjene i dopune Plana ravojnih programa za 2018. godinu  

 

Tekst 1. Izmjena i dopuna Proračuna općine Brodski Stupnik za 2018. godinu sa 

pripadajućim programima nalazi se u prilogu Zapisnika i čine njegov sastavni dio.  

 

KLASA: 400-06/18-01/04 

URBROJ:2178/03-02-18-4 

Brodski Stupnik, 21. kolovoz 2018. godine   

 

 

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

               plana uređenja  Općine Brodski Stupnik  

Goran Jelinić: Informira  kako je do sada odrađeno niz aktivnosti sa Zavodom za prostorno 

uređenje BPŽ i Upravnim odjelom za komunalno gospodarstvo i  zaštitu okoliša, a Općinsko 

vijeće treba donijeti Odluku o izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Općine 

Brodski Stupnik. 

Zlatko Prskalo: Postavlja upit koliko traje postupak izrade. 

Dragica Lončar: Pojašnjava da će postupak izrade izmjena i dopuna  trajati cca 2-3 mjeseca. 

Martin Horvatović: Postavlja upit je li u novi plan uključena izgradnje mrtvačnice u 

Krajačićima. 

Goran Jelinić: Informira da je novim Izmjenama planirana izgradnja mrtvačnice u 

Krajačićima te isto tako  napominje ako ima prijedloga za izmjene,  još uvijek ih je  moguće 

uvrstiti. 

               Predsjedavajući daje na glasovanje prijedlog Odluke o izradi 5. izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Brodski Stupnik. 



          Po provedenom glasovanju, na prijedlog Predsjedavajućeg, Općinsko vijeće 

JEDNOGLASNO donosi  

O D L U K U  

o izradi izmjena i dopuna (5. izmjene i dopune) Prostornog 

plana uređenja  Općine Brodski Stupnik 

 

Tekst Odluke u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA:350-01/18-01/02 

URBROJ: 2178/03-02-18-46 

Brodski Stupnik, 21. kolovoz 2018.g. 

 

                                                  

Točka 6. Prijedlog  novog  Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik  

 

Dragica Lončar: daje pojašnjenje kako je tekao postupak za donošenje novog Poslovnika o 

radu Općinskog vijeća, pa je tako temeljem članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 

36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17) te člankom 48. Statuta Općine Brodski 

Stupnik („Službeni vjesnik brodsko-posavske županije“ broj 11/18) regulirano da je Načelnik 

Općine Brodski Stupnik uputio Općinskom vijeću Općine Brodski Stupnik prijedlog 

Poslovnika Općine Brodski Stupnik uz obrazloženje: 

Pravni temelj za donošenje Poslovnika Općine Brodski Stupnik sadržan je u članku 33. 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj  33/01., 

60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17) kojim je 

određeno da se način rada Općinskog vijeća uređuje poslovnikom Općinskog vijeća u skladu 

sa zakonom i Statutom Općine.  

Obzirom na činjenicu da je narečeni zakon posljednjim izmjenama doživio 

intervencije koje zahtijevaju od općina, gradova i županija izmjene općih akata, statuta i 

poslovnika, Općinski načelnik temeljem svojih ovlasti određenih člankom 48. važećeg Statuta 

Općine Brodski Stupnik predlaže Općinskom vijeću donošenje Poslovnika Općine Brodski 

Stupnik. 

Kako je Općinsko vijeće zbog brisanja cijelog poglavlja o mjesnoj samoupravi 

(ukinuti mjesni odbori) donijelo novi Statut Općine Brodski Stupnik nameće se potreba 

usklađenja sa već usvojenim Statutom te prilikom analize postojećeg stanja odlučeno je 

Općinskom vijeću predložiti da dosadašnji Poslovnik stavi van snage, te se donese novi, 

usklađen sa zakonom i novim statutom, a uvažavajući i potrebe Općinskih vijećnika, 

načelnika i stručne službe zadužene za rad Općinskog vijeća. 

Ovaj Poslovnik Općine Brodski Stupnik sadržan je u XVI poglavlja i to: Uvodnih 

odredbi, konstituiranje Općinskog vijeća, prava i dužnosti vijećnika, prava i dužnosti 

predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, radna tijela, odnos Općinskog vijeća i 

načelnika, akti vijeća, donošenje akata po hitnom postupku, donošenje proračun i godišnjeg 

obračuna proračuna, vijećnika pitanja, podnošenje izvješća načelnika, red na sjednici, izbori i 

imenovanja, zapisnici, javnost rada i prijelazne i završne odredbe. 

Poslovnikom se detaljnije uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje 

prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i 

potpredsjednika Općinskog vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak 

donošenja akata u Općinskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i 

imenovanja, te druga pitanja značajna za rad Općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik. 



Ovim prijedlogom Poslovnika utvrđeno je da se materijali za sjednicu Općinskog 

vijeća mogu dostavljati i elektroničkim putem, (te uobičajenim dosadašnjim načinom) i to 5 

dana prije održavanja sjednice. 

Odredbe predloženog Poslovnika su iz uobičajene prakse rada Općinskih vijeća, pa 

tako i dosadašnjeg rada Općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik, uz minimalne intervencije 

uređene izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i to u 

dijelu koji se odnosi na donošenje proračuna i godišnjeg obračuna proračuna, odnosno na 

donošenje odluke o privremenom financiranju i rokovima za donošenje takve odluke od 

strane Općinskog vijeća. 

Za provođenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik nije potrebno 

osigurati dodatna financijska sredstva u Proračunu Općine Brodski Stupnik za 2018. godinu. 

 

 Kako rasprave nije bilo, Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje predloženi 

tekst novog  Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik .  

Po izvršenom prebrojavanju glasova utvrđeno je da je svih 10 nazočnih vijećnika 

glasovalo „ZA“ što predstavlja većina od ukupnog broja članova Općinskog vijeća, a što je 

neophodno kod donošenja Poslovnika. 

Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik jednoglasno je donijelo novi  

     

Poslovnik o radu Općinskog vijeća    

općine Brodski Stupnik 

 

 

Tekst Poslovnika o radu Općinskog  vijeća Općine Brodski Stupnik nalaz se u prilogu 

Zapisnika i čini njegov sastavni dio.  

 

KLASA: 012-03/18-01/02 

URBROJ:2178/03-02-18-4 

Brodski Stupnik, 21. kolovoz 2018. godine   

 

 

 

 

Točka 7. Prijedlog Odluke o osnivanju, sastavu i djelokrugu radnih tijela Općinskog         

                vijeća Općine Brodski Stupnik  

Dragica Lončar: Pojašnjava da se ovom Odlukom osnivaju radna tijela koja nisu osnovana 

Statutom  te pojašnjava djelokrug njihovog rada. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, Predsjedavajući  je istu dao na usvajanje. 

      Po provedenom glasovanju Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo 

Odluku 

o osnivanju, sastavu i djelokrugu radnih tijela Općinskog 

vijeća Općine Brodski Stupnik 

 

     Tekst Odluke u prilogu je zapisnika  i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA: 023-01/18-01/50 

URBROJ: 2178/03-02-18-2 

Brodski Stupnik, 21. kolovoz 2018. 

 

 

 



Točka 8.  Prijedlog Odluke o osnivanju i utvrđivanju obuhvata Poduzetničke zone                 

           „Rižino polje“ Brodski Stupnik  

 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako su započete aktivnosti oko  rješavanja imovinsko pravnih 

odnosa u smislu darovanja zemljišta u vlasništvu RH općini gdje se Ministarstvo 

gospodarstva  očitovalo da naša postojeća odluka  ne obuhvaća sve čestice koje su 

obuhvaćene zonom ( kanali, putovi i  sl)  Pojašnjava kako su to sitne čestice koje moraju biti 

evidentirane u prostornom obuhvatu zone jer u protivnom   dijele   zonu na više dijelova. 

Budući da je Općina podnijela  zahtjev Ministarstvu državne imovine za darovanje  još nekih 

čestica, donošenjem  nove odluke bilo bi sve   obuhvaćeno, to jest, bilo bi definirano područje 

svih čestica koje se nalaze u obuhvatu zone. Napominje kako je Odluka  preduvjet za početak 

aktivnosti   u smislu proširenja zone i daljnje komunikacije sa Ministarstvom gospodarstva i 

Ministarstvom državne imovine. 

           Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, Predsjednik daje Odluku na glasovanje. 

           Po provedenom glasovanju Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo 
 O D L U K U  

o osnivanju i utvrđivanju obuhvata Poduzetničke zone 

 „Rižino polje“ Brodski Stupnik   

 

 

Članak 1. 
Ovom se Odlukom osniva i utvrđuje obuhvat Poduzetničke zone „Rižino polje“ Brodski 

Stupnik koja se sukladno Prostornom planu uređenja Općine Brodski Stupnik nalazi unutar granica na 

prostoru kojem je utvrđena gospodarska namjena („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 

21/02, 20/07, 26/12,01/15 14/15).  
Članak 2. 

Poduzetnička zona „Rižino polje“ Brodski Stupnik obuhvaća područje katastarskih čestica u 

katastarskoj općini Stari Slatinik i to: 
k.č.broj: 1900/1, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911/1, 1911/2, 

1911/3, 1911/4, 1911/5, 1911/6, 1911/7, 1911/8,  1912,  1913, 1914, 1915/1, 1915/2, 1915/3, 1915/4, 

1915/5, 1915/6, 1915/7, 1916/3,  1989, 1992, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,  2001, 2002, 2003, 
2004.     

Članak 3.  

 Nositelj razvoja Poduzetničke zone „Rižino polje“ je Općina Brodski Stupnik u skladu s 

Programom razvoja poduzetničke zone „Rižino polje“ Brodski Stupnik.. 
 

Članak 4.  

Unutar Poduzetničke zone „Rižino polje“ Brodski Stupnik planira se gradnja građevina 
proizvodno - poslovne namjene sukladno važećoj prostorno planskoj dokumentaciji. 

U cilju stvaranja uvjeta za gospodarski razvoj Općina Brodski Stupnik će na području 

Poduzetničke zone „Rižino polje“ izgraditi potrebnu komunalnu infrastrukturu i urediti javne 

prometne površine. 
 Članak 5. 

 Sastavni dio ove Odluke čini grafički prikaz obuhvata  Poduzetničke zone „Rižino polje“  na 

katastarskoj podlozi s popisnom katastarskih čestica. 
 

 Članak 6. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o formiranju i načinu upravljanja 
poduzetničkim zonama na području općine Brodski Stupnik (Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ broj 16/04, Odluka o proširenju poduzetničke zone u Brodskom Stupniku (KLASA:360-

01/08-01/01, URBROJ:2178/03-02-10-70/1 od 29.09.2010.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o 

proširenju poduzetničke zone u Brodskom Stupniku (KLASA:360-01/08-01/01, URBROJ:2178/03-
02-15-16 od 11.12.2015). 

 

 



Članak 7. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku brodsko-

posavske županije. 

 

KLASA:360-01/08-01/01 
URBROJ: 2178/03-02-18-190 

Brodski Stupnik, 21.  kolovoz 2018. godine 

 

Točka 9.  Prijedlog Odluke o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih  

           priznanja Općine Brodski Stupnik  

 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako do sada nije bila praksa dodjele priznanja a  ova Odluka bi 

definirala   kriterij za dodjelu priznanja koja bi bila  dodjeljivana za postignuća i doprinos od 

značenja za razvitak i ugled Općine u područjima unapređivanja gospodarstva, znanosti, 

kulture, športa, zdravstva i dr..Priznanja koja bi bila dodjeljivana na svečanoj sjednici u 

prigodi Dana općine  su : Grb Općine Brodski Stupnik, Plaketa Općine Brodski Stupnik i 

Zahvalnica Općine Brodski Stupnik. 

Jasna Bošković: Postavlja pitanje postoji li financijska potpora kao vid priznanja. 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako financijska potpora nije planirana . 

             Obzirom da rasprave po ovoj točki više nije bilo, predsjednik je dao usvajanje. 

              Po provedenom glasovanju Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

Odluku  

o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih 

priznanja Općine Brodski Stupnik 

 

 Tekst Odluke u prilogu ej zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

  

KLASA:023-01/18-01/51 

URBROJ:2178/03-02-18-2 

Brodski Stupnik, 21.  kolovoz  2018. 

 

 

Točka 10. Prijedlog Strategije za izjednačavanje mogućnosti osoba  s invaliditetom  

                 za Općinu Brodski Stupnik  

 

Goran Jelinić: Pojašnjava da je, zbog specifičnih potreba osoba s invaliditetom i ostvarivanja 

zaštite njihovih prava, Općina Brodski Stupnik  izradila Strategiju  koja prati sadržaj 

Nacionalne strategije, odnosno, usuglašena je sa zakonskim regulativama. 

Na prijedlog Strategije nije bilo primjedbi te je općinsko vijeće, na prijedlog  Predsjednika 

jednoglasno donijelo 

                                           

Strategiju 

za izjednačavanje mogućnosti osoba  s invaliditetom 

za Općinu Brodski Stupnik 

 

 Tekst Strategije nalazi se u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA: 023-01/18-01/52 

URBROJ: 2178/03-02-18-2 

Brodski Stupnik, 21. kolovoz 2018.g. 

 



 

Točka 11.a) Prijedlog Financijskog izvještaja trgovačkog društva „LOCORUM“                   

                      d.o.o. za  razdoblje siječanj-prosinac 2017.godine 

 

Nikola Čuljak: Pojašnjava načelo sastavljanja  financijskih izvješća računovodstvene politike 

iskazivanja prihoda, rashoda, obveza i kapitala  

Poslovni prihodi iznose 529.038,00 kuna, a najveći udio u prihodima čine poslovni prohodi.  

Rashodi iznose 528.597,00 kuna ,  a najveći udio u rashodima čine materijalni troškovi. 

Razlika između rashoda i prihoda čini  dobit u iznosu od  329,00 kuna kojom će se pokriti dio 

gubitka iza 2016.g.  Stanje  žiro računa sa 31.12.2017. iznosi 34.293,46 kuna,a stanje u 

blagajni 86,23 kune.  

 

 

b) Prijedlog Financijskog izvještaja trgovačkog društva „LOCORUM“ d.o.o. za 

razdoblje siječanj-lipanj 2018.godine  

 

Nikola Čuljak: Prihodi sa stanjem 30.06.2018. ostvareni su u  iznosu od  461.710,00 kuna, a 

najveći udio čine prihodi od usluga održavanja javnih površina, poljskih putova i kanala 

(163,200,00 kuna). Rashodi su ostvareni  u iznosu od  445.055,00 kuna, a najveći udio u 

rashodima čine troškovi za potrebe izvršenja usluga (193.850,00 kuna ). Razlika prihoda i 

rashoda čin dobit u iznosu od 16.655,00 kuna. 

 

Zlatko Prskalo: Postavlja upit je li moguće održavanje čistoće riješiti angažiranjem djelatnica 

zaposlenih putem javnih radova. 

Nikola Čuljak: Pojašnjava kako  je za održavanje čistoće zaposlena osoba na 4 sata. 

Goran Jelinić: Napominje kako je pokušavano  kombinirati poslove javnih radova i 

održavanje čistoće, ali postoji stalna potreba za održavanjem te se i 4 sata pokazuje 

nedostatnim. 

Zlatko Prskalo: Vezano za održavanje  kanala i površina   ispred objekata gdje nitko ne živi, 

predlaže da se u suradnji sa komunalnim redarom kontaktiraju vlasnici ili nasljednici i da im 

se naplati  usluga održavanja  ili kazna ukoliko ne surađuju. 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako se traže rješenja od slučaja do slučaja te da u većini uspije 

intervencija komunalnog redara. 

Zlatko Prskalo: Predlaže provjeriti u Zakonu o komunalnom gospodarstvu    je li regulirana 

mogućnost naplate intervencije održavanja   na zapuštenim javnim površinama gdje nitko ne 

živi. 

           Rasprave po  točki 11)a  i 11)b više nije bilo te je Predsjednik istu dao na usvajanje. 

           Po provedenom glasovanju Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

   o prihvaćanju Izvješća o poslovanju  trgovačkog društva „LOCORUM“ d.o.o.  

Brodski Stupnik za 2017.g   

 

Članak 1. 

Usvaja se Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „LOCORUM“ d.o.o. Brodski 

Stupnik za 2017.godinu u 100%-om vlasništvu Općine Brodski Stupnik.   

Tekst Izvješća nalazi se u prilogu i čini sastavni dio Odluke. 

Članak 3.  

Ova Odluka će se objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

 



KLASA: 400-01/18-01/02 

URBROJ: 2178/03-02-18-2 

Brodski Stupnik, 21. kolovoz 2018. godine                                               

 

O D L U K U 

  o prihvaćanju Izvješća o poslovanju  trgovačkog društva „LOCORUM“ d.o.o. Brodski 

Stupnik  u razdoblju siječanj-lipanj  2018.g   

 

Članak 1. 

Usvaja se Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „LOCORUM“ d.o.o. Brodski 

Stupnik u razdoblju siječanj - lipanj 2018.g. u 100%-om vlasništvu Općine Brodski Stupnik.   

Tekst Izvješća nalazi se u prilogu i čini sastavni dio Odluke. 

 

Članak 3.  

Ova Odluka će se objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

 

KLASA: 400-01/18-01/03 

URBROJ: 2178/03-02-18-2 

Brodski Stupnik, 21. kolovoz 2018. godine 

 

 

Točka 12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti komunalnom poduzeću  

                „Locorum“d.o.o. na Opće uvjete isporuke dimnjačarskih usluga 

 

Dragica Lončar: Daje kratki uvod i tumači kako čl.30 novog Zakona o komunalnom 

gospodarstvu određuje da isporučitelj komunalne usluge koji obavlja uslužne komunalne 

djelatnosti donosi uvjete isporuke komunalne usluge i sklapa s korisnicima komunalne usluge 

ugovor. Opće uvjete donosi isporučitelj komunalne usluge uz prethodnu suglasnost 

predstavničkog tijela. Imamo staru Odluku o organizaciji dimnjačarskih usluga kojom je 

regulirano jedno obvezno čišćenje dimnjaka. 

Nikola Čuljak: Pojašnjava kako svaka općina donosi odluku o broju  obveznih godišnjih  

čišćenja. Predlažemo najmanje jednom godišnje obvezno  čišćenje  po cijeni od 70-80 kuna za 

čišćenje i vađenje čađi po jednom dimnjaku. 

Dražen Klisurić: Ukoliko bude ponuđena usluga i drugim općinama, predlaže smanjiti cijenu 

za građane  s područja naše općine. 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako je donošenje cijena  u domeni Skupštine Društva. Napominje 

da je istraživano  kako drugi funkcioniraju i da će se sigurno gledati zaštiti naše građene. Ovo 

je zakonska obveza i potreba koja se dugi niz godina nije rješavala na pravi način. Kalkulacija 

će se napraviti da dimnjačar zaradi jednu plaću za sebe i jednu za firmu. Planiramo se javiti na 

natječaje za koncesiju i u druge općine kako bi ta osoba bila zaposlena tokom cijele godine. U 

ovom trenutku okolnosti ukazuju  da ćemo imati posla za cca 800 domaćinstava. 

Alen Ključević: Postavlja upit naplaćuju li se svi dimnjaci  na objektu ili samo oni koji se 

koriste.  

Nikola Čuljak: Dimljačar ima obvezu jedan  puta godišnje pregledati sve dimnjake. 

Zlatko Prskalo: Predlaže da Skupština i direktor pokušaju izabrati najmanju moguću cijenu i 

naplaćivati samo dimnjake koji se koriste.  

Martin Horvatović: Pozdravlja ovu djelatnost obzirom da niz godina nije bila kvalitetno 

organizirana ova vrsta usluge. 

Dražen Klisurić:  Članak 7, stavak  2  govori o obvezama čišćenja ventilacijskih kanala 

najmanje jedan puta godišnje te predlaže dodatno pojasniti ovaj stavak.  



Nikola Čuljak: Odluka je izrađivana prema  Zakonskim odredbama. 

        Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog odluke. 

        Po provedenom glasovanju Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

o davanju suglasnosti trgovačkom društvu LOCORUM d.o.o. Brodski Stupnik na  

Opće uvjete isporuke dimnjačarskih usluga za područje Općine Brodski Stupnik   

 

Članak 1. 

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

Stupnik u 100%-om vlasništvu Općine Brodski Stupnik na Opće uvjete isporuke 

dimnjačarskih usluga za područje Općine Brodski Stupnik.   

Članak 2. 

Sastavni dio ove Odluke su Opći uvjeti isporuke dimnjačarskih usluga za područje 

Općine Brodski Stupnik. 

Članak 3.  

Ova Odluka će se objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

 

KLASA: 363-01/18-01/18 

URBROJ: 2178/03-02-18-1 

Brodski Stupnik, 21. kolovoz 2018. godine 

                    

Točka 13. Informacija o proslavi Dana općine i „Stupničke berbe grožđa“  

Goran Jelinić:Pojašnjava kako se prema dosadašnjem iskustvu pokazalo da je praktičnije 

odvojiti proslavu Dana općine od Stupničke berbe grožđa  te predlaže da se Dan općine 

obilježi u petak, 07.09.2018.  

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo ovaj prijedlog. 

 

Točka 14. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

Goran Jelinić: Informira o zamolbi koju je dostavio Hrvoje Banoža, a kojom moli da ga se 

oslobodi od obveze plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju stambenog objekta  ili da mu 

se umanji iznos na ime potpore mladoj obitelji.  Obzirom da mu je izdano rješenje  

09.06.2017., dakle prije donošenja Odluke o oslobađanju,   zamolbi nije moguće udovoljiti na 

ovaj način. 

Zlatko Prskalo: Napominje da bi udovoljavajući zamolbi  bili u prekršaju te predlaže 

odgovoriti podnositelju da za udovoljavanje zamolbi nema uporišta u Zakonu. 

Goran Jelinić: Obavještava  o zamolbi  NK Svačić  za kupnju kosilice za sportski teren 

napominjući kako financiranje rada udruga ide putem natječaja za dodjelu sredstava gdje bi se 

ovakvi    izdaci trebali predvidjeti  jer se ne može financirati udruga po dvije osnove.  

Martin Horvatović: Predlaže naći način da se na godinu  to riješi kroz kapitalnu donaciju. 

Goran Jelinić: Pojašnjava da će to biti potrebno prijaviti   kroz natječaj za  nabavku opreme za 

održavanje terena.   

Zlatko Prskalo:Postavlja upit tko je nadležan za prijavu problema sa ispuštanjem otpadnih 

voda u kanale ispred kuća te ukazuje na problem u ulici A. Stepinca ispred njegove kuće, gdje 

se slijevaju otpadne vode iz okolnih kuća. 

Goran Jelinić: Ukazuje kako  će to  biti problem u svim naseljima dok se ne riješi kanalizacija 

te napominje kako će izvijestiti komunalnog redara da izvidi stanje na terenu.  

        Kako pitanja i prijedloga više nije bilo, Predsjednik je zaključio rad sjednice u 23,20 sati. 

                    
 Zapisničar:                                                                                Predsjednik:             

Reza Marceković                                                    Zlatko Prskalo, bacc.admin.public. 


