
                           
         REPUBLIKA HRVATSKA  

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

    OPĆINA BRODSKI STUPNIK 

                 Općinsko vijeće 

 

KLASA:021-05/18-02/06 

URBROJ:2178/03-02-18-2 

Brodski Stupnik, 21. kolovoz  2018. godine                         

 

  Z A P I S N I K 

 

            o radu 11. sjednice Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik održane 19. studenog 

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

Radića 117. 

 

Nazočni:                                                        Odsutni: 

1. Zlatko Prskalo, predsjednik                           1. Jasna Bošković, opravdano 

2. Martin Horvatović,                                        2. Goran Blatančić 

3. Tomislava Prskalo,                                        3. Alen Ključević          

4. Mile Magdić,                                                 4. Maja Medved   

5. Marko Čorak, zamjenik predsjednika 

6. Tomislav Lovinčić, 

7. Josipa Gavran Ećimović 

8. Antonija Lončarić  

9. Dražen Klisurić 

 

Zamjenik Općinskog načelnik Petar Lovinčić – odsutan  

 

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

                          Marceković – službenice u Upravnom odjelu.  

Zapisničar: Reza Marceković, djelatnica Upravnog odjela Općine Brodski Stupnik  

 

              Predsjedavajući pozdravlja nazočne i utvrđuje da je sjednici nazočno 9 članova 

Općinskog vijeća što čini dovoljan broj vijećnika za pravovaljano odlučivanje. 

              Predsjedavajući Općinskog vijeća predlaže dopunu dnevnog reda točkom 6. Odluka 

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Brodski Stupnik za 

projekt – „Rekonstrukcija i opremanje zgrade društvenog doma i vatrogasnog 

spremišta u naselju  Lovčić“ na Natječaj LRS LAG-a Posavina  za TO 3.1.1. „Razvoj 

opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a 

Posavina“ i točkom 7. Pokretanje inicijative za ukidanje rada trgovina nedjeljom i 

blagdanom , te daje na usvajanje  dnevni red kako slijedi: 

 

D N E V N I   R E D: 

1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik 

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

razdoblju  

3. Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Brodski 

Stupnik za 2018.g.  



4. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade  

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju troškova 

provedbe organiziranog kraćeg programa rada s djecom predškolske dobi – 

igraonica za djecu s područja Općine Brodski Stupnik  

6. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Brodski 

Stupnik za projekt „ Rekonstrukcija i opremanje zgrade društvenog doma i 

vatrogasnog spremišta u naselju Lovčić“ na Natječaj iz LRS LAG-a Posavina za 

TO 3.1.1. “Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete 

života stanovnika LAG-a Posavina” 

7. Pokretanje inicijative za ukidanjem rada trgovina nedjeljom i blagdanom  
8. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

         Predloženi dnevni red  jednoglasno je usvojen. 

 

 

Točka 1: Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog  vijeća Općine Brodski  Stupnik 

 

                   Na predloženi tekst  zapisnika sa 10.sjednice Općinskog vijeća nije bilo primjedbi 

te je isti na prijedlog Predsjedavajućeg  jednoglasno usvojen.  

 

Točka 2. Izvješće o radu Općinskog načelnika u proteklom periodu  

 

Goran Jelinić: U izvještajnom razdoblju kolovoz - studeni 2018. godine, a temeljem gore 

navedenog, općinski načelnik sa svojom zamjenikom uspješno je koordinirao i proveo niz 

aktivnosti na području Općine, kao što su:  

- Potpisani su ugovori sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (sufinanciranje 

Fonda 55%)  za projekte 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 sastanak 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%).Određeni su tehnologijski 

kapaciteti inkubatora. 

- Započeli su radovi na Rekonstrukciji kolnika i oborinske odvodnje u Ulici Josipa Kozarca 

(ukupne vrijednosti 530.000,00 kn), koji je sufinanciran sa 200.000,00 kn iz Programa 

održivog razvoja lokalne zajednice MRRFEU. 

-Započela je izgradnje Slavonske ulice financirane iz Podmjere 7.2.2. PRR RH 2014-2020., 

vrijednosti 1.545.000,00 kn , za što smo već dobili Predujam 50% te izvršili plaćanje 

1.situacije. 

Za projekt 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, proveli smo ponovljeni postupak javne nabave 

jer smo 1.poništili iz razloga što smo trebali odabrati ponudu koja je za gotovo milijun kuna 

bila veća od troškovničke vrijednosti. 

U ponovljenom postupku, odabrana Ponuda bi trebala biti veća za oko 470.000,00 kn. 



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

Stupniku, vrijednosti (nogometno igralište). 

-Dobivene su suglasnosti susjeda za ishodovanje građ.dozvole za „Parkiralište 2“ 

(„boćalište“). 

-Započele su radnje oko ishodovanja dokumentacije za igralište kod društvenog doma u 

Krajačićima), a na prostoru pokraj Doma je postavljeno dječje igralište 

-U suradnji sa Zavodom za prostorno planiranje nastavljene su radnje oko 5.Izmjena u dopuna 

Prostornog plana Općine. 

Plan i program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem vraćen je na dopunu te će isti biti 

potrebno ponovo odobriti Općinsko vijeće 

Provedena je javna nabava za izradu Strategije 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., a odabran je izrađivač Micro projekt d.o.o. iz Splita za iznos 

38.250,00 kn. 

-Postavljen je temelj (1.dio) spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Starom Slatiniku. 

-Projektom „Aktivni u zajednici“ uz sudjelovanje udruga sa područja Općine (Zlatnik) 

uređuju se učionice u PŠ Stari Slatinik, a Općina je sufinancirala radove u iznosu 50.000,00 

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 

ishodovala 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, a 

pripremni radovi su krenuli ovih dana. 

-  Na prostoru groblja Lovčić je postavljena nova ograda s prednje strane te je pripremljen i 

betoniran plato i staza do crkve Sv.Martina   

- Na prostoru igrališta u Lovčiću su postavljene sprave za dječje igralište     

- Održavanje javnih površina, nerazvr. cesta, poljskih i brdskih putova te kanalske mreže (III. 

i IV.reda) odvijalo se redovitim korištenjem usluga našeg komunalnog poduzeća. 

- Mjerom javnog rada HZZ-a je uposleno je 4 djelatnice koje obavljaju 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.    

        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 daju svoj doprinos u razvoju Općine. 

Zlatko Prskalo: Postavlja upit je  li  uz asfaltiranje ulice Ilije Martinovića predviđeno  i 

rješavanje javne rasvjete. 

Goran Jelinić: Pojašnjava da prema uvidu u projekt (rekonstrukcija kolnika vezano za 

pješačke i biciklističke staze) nije predviđeno, ali  će provjeriti je li predviđeno u drugoj fazi. 

Martin Horvatović: Postavlja upit vezan za rješavanje ceste i staza u naselju Krajačići. 

Goran Jelinić: Nastavak spajanja naselja Krajačića  i  Grižića  te izgradnja pješačkih staza je u 

sljedećoj fazi. 

Zlatko Prskalo: Traži informaciju o broju zaposlenih u komunalnom poduzeću Locorum. 

Goran Jelinić: Pojašnjava da Locorum broji 6 zaposlenih koji se sastoje od direktora, dva 

komunalna djelatnika, dimnjačara, čistačice koja radi na pola radnog vremena te knjigovođe  

koji se financira  kroz usluge, jer osim što vodi knjigovodstvo za komunalno poduzeće 

Locorum, vodi također knjigovodstvo  za komunalno poduzeće općine Podcrkavlje i dodatno 

za 30-tak različitih udruga. 

           Općinsko vijeće primilo je na znanje Izvješće o radu Općinskog načelnika. 

 



Točka 3. Prijedlog programa potpora u poljoprivredi na području Općine Brodski  

                Stupnik za  2018.g.  

 

Goran Jelinić: Informira vijećnike kako je  Prijedlog programa odobren od strane Ministarstva 

poljoprivrede i dostavljen Općinskom vijeću na usvajanje. Pojašnjava kako se kroz potpore za 

projekte u poljoprivredi pokušava stimulirati poljoprivrednike da razvijaju svoja 

gospodarstva, a kroz to i cijelu općinu a sredstva koja će općina subvencionirati do visine 

troškova izrade dokumentacije za projekte u poljoprivredi  predviđena su u iznosu od 

5.000,00 po projektu. 

            Kako nije bilo rasprave po ovoj točki, predsjedavajući je dao Prijedlog programa 

potpora u poljoprivredi na usvajanje koji je po provedenom glasovanju jednoglasno donosi 

             

P R O G R A M  

potpora u poljoprivredi na području Općine Brodski Stupnik  za  2018.g. 

  

Tekst Programa u prilog je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA:320-01/18-01/16 

URBROJ:278/03-02-18-6 

Brodski Stupnik, 19. studeni 2018.g. 

 

 

Točka 4. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade 

 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako se prema novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu 

vrijednost boda za izračun komunalne naknade utvrđuje u  godišnjem iznosu  koji za Općinu 

Brodski Stupnik iznosi 3,00 kune po m2 površine za koju se utvrđuje komunalna naknada. Pri 

tome se samo mijenja metodologija obračuna, a iznos ostaje isti.  

            Predsjedavajući daje Odluku o vrijednosti boda komunalne naknade na  glasovanje. 

            Po provedenom glasovanju Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U   

o vrijednosti boda komunalne naknade 

 

Tekst Odluke o vrijednosti boda  u prilog je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA:363-03/18-01/05 

URBROJ:278/03-02-18-2 

Brodski Stupnik, 19. studeni 2018.g. 

 

 

Točka 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju troškova  

               provedbe organiziranog kraćeg programa rad s djecom predškolske dobi –  

               igraonica za djecu s područja Općine Brodski Stupnik 

 

Goran Jelinić:Predlaže da se iz odluke izbaci naziv provoditelja kraćeg programa kako bi se 

Općini omogućio lakši odabir drugog provoditelja ukoliko dođe do kakvih promjena ili 

prestanka rada udruge i slično. 

Zlatko Prskalo: Postavlja upit koliko je planirano sredstava za provođenje programa. 

Goran Jelinić: Informira kako je za provedbu  igraonice predviđeno 60.000,00 kuna. 



                    Kako rasprave po ovoj točki više nije bilo, predsjedavajući daje  Prijedlog Odluke 

o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju troškova provedbe organiziranog kraćeg 

programa rada s djecom predškolske dobi  na usvajanje. 

                    Po provedenom glasovanju, na prijedlog Predsjedavajućega, Općinsko vijeće 

jednoglasno je donijelo 

                    

O D L U K U   

o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju troškova 

provedbe organiziranog kraćeg programa rada s djecom predškolske dobi 

– igraonica za djecu s područja Općine Brodski Stupnik 

 

 

Tekst Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju troškova provedbe 

organiziranog kraćeg programa rada s djecom predškolske dobi – igraonica za djecu s 

područja Općine Brodski Stupnik u prilog je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA:601-01/17-01/04 

URBROJ:278/03-02-18-2 

Brodski Stupnik, 19. studeni 2018.g. 

 

 

Točka 6.  Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine  

                Brodski Stupnik za projekt „Rekonstrukcija i opremanje zgrade društvenog  

                doma i vatrogasnog spremišta u naselju Lovčić“ na Natječaj LRS LAG-a  

                Posavina za TO 3.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu  

                podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a Posavina  

 

Goran Jelinić: Obzirom da se ne može kandidirati planirani Projekt izgradnje parkirališta 

pored groblja u Brodskom Stupnik jer nije predviđeno u opisu,  predlaže da se kandidira  

projekt „Rekonstrukcija i opremanje zgrade društvenog  doma i vatrogasnog spremišta u 

naselju Lovčić“ na Natječaj LRS LAG-a Posavina za TO 3.1.1. „Razvoj opće društvene 

infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a Posavina, zašto je 

potrebno donijeti ovu odluku. 

 Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

O D L U K U  

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Brodski Stupnik za 

projekt „Rekonstrukcija i opremanje zgrade društvenog doma i vatrogasnog spremišta 

u naselju Lovčić“ na Natječaj LRS LAG-a Posavina za TO 3.1.1. „Razvoj opće  

društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a Posavina 

 

Tekst Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Brodski 

Stupnik za projekt „Rekonstrukcija i opremanje zgrade društvenog doma i vatrogasnog 

spremišta u naselju Lovčić“ na Natječaj LRS LAG-a Posavina za TO 3.1.1. „Razvoj opće  

društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a Posavina u 

prilog je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA:402-01/18-01/68 

URBROJ:278/03-02-18-2 

Brodski Stupnik, 19. studeni 2018.g. 

 



Točka 7. Pokretanje inicijative  za ukidanjem rada trgovina nedjeljom i blagdanom 

 

Zlatko Prskalo: Informira kako su neke općine već pokrenule inicijativu  za neradne nedjelje i 

blagdane te predlaže da, u cilju omogućavanja svima jednakog prava na tjedni odmor i 

dostojanstvenu nedjelju ,  njihov primjer slijedi i Općina Brodski Stupnik. Predlaže donijeti 

zaključak kojim se pokreće inicijativa za neradnu nedjelju i blagdane,a ne temelju toga 

predlaže kontaktirati trgovine na području Općine i upoznati ih sa inicijativom. Daje ovaj 

prijedlog na glasovanje. 

Po provedenom glasovanju, na prijedlog Predsjedavajućeg , Općinsko vijeće jednoglasno 

donosi 

Z a k l j u č a k  

 

o pokretanju inicijative za ukidanjem rada trgovina nedjeljom i blagdanom  

na području Općine Brodski Stupnik 

 
Članak 1.  

 Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik prihvaća inicijativu za ukidanjem rada 

trgovina nedjeljom i blagdanom na području Općine Brodski Stupnik. 

 

Članak 2.  

 Zadužuje se Općinski načelnik da sve vlasnike trgovina na području Općine upozna s 

ovom inicijativom te od istih zatraži očitovanje. 

 

KLASA: 023-03/18-01/05 

URBROJ: 2178/03-02-18-2 

Brodski Stupnik, 19. studeni 2018. 

 

               

Točka 8. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

Goran Jelinić: Kao radni materijal za narednu sjednicu,  predstavlja vijećnicima nacrt 

prijedloga plana Proračuna Općine Brodski Stupnik  koji  sadrži  90%  prijedloga za proračun 

2019.g.  Analizira pomoćnu tablicu projekata i njihovih izvora financiranja. Informira o 

projektu Brod 2.  

Zlatko Prskalo:Postavlja upit koliko je do sada pristiglo zahtjeva po osnovi javnog poziva za 

sufinanciranje stambenog zbrinjavanja mladih obitelji. 

Dragica Lončar: Informira kako su do sada pristigla dva zahtjeva. 

Goran Jelinić: Vezano za zahtjeve za sufinanciranje stambenog zbrinjavanja mladih obitelji 

pojašnjava kako su prihvatljivi zahtjevi  na temelju kupoprodajnih ugovora koji su sklopljeni 

nakon donošenja Odluke o sufinanciranju. Nadalje, daje informaciju kako su sredstva 

predviđena za rodiljne naknade iskorištena u cijelosti. 

Tomislav Lovinčić: Pozdravlja  obnovu stupova  ispred doma u Starom Slatiniku, ali  ukazuje 

na problem vandalizma i provala u prostorije društvenog doma kroz prozore na WC-ima te 

postavlja upit  dokle se došlo sa nabavkom i postavljanjem nadzornih kamera i rešetki na 

prozorima kako bi se spriječila ova pojava. 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako je postavljanje kamera i rešetki vezano na prozorima  vezano 

uz realizaciju nakon provedbe projekta energetske učinkovitosti. 

Tomislav Lovinčić: Postavlja upit planira  li se uređenje WC-a na igralištu u Starom Slatiniku. 

Goran Jelinić: Pojašnjava da će se to također riješiti  u sklopu unutarnjeg uređenja prostora u 

slijedećoj godini. 



Tomislav Lovinčić: Vezano za organiziranje manifestacija u suradnji sa Turističkom 

zajednicom Općine Brodski Stupnik iznosi informaciju kako je predsjednik KUD-a Zrinsko 

već angažirao  izvođače za  manifestaciju Stupnička berba grožđa. 

Goran Jelinić: Pojašnjava da će organizacija biti prepuštena KUD-u, a računi će biti plaćeni 

preko Turističke zajednice. 

Tomislav Lovinčić: Pozdravlja projekt navodnjavanja te požuruje izradu dokumentacije. 

Goran Jelinić:Pojašnjava kako to ovisi najviše o Županiji. 

Tomislav Lovinčić: Ukazuje na potrebu izvođenja radova s malčerom na poljskim putovima. 

Goran  Jelinić: Upoznaje vijećnike kako je novi Zakon o hrvatskim braniteljima dao razne 

mogućnosti pomoći braniteljima za stambeno zbrinjavanje i komunalnu infrastrukturu, a  koje 

bi jedinice lokalne samouprave trebale osigurati svojim proračunom. Shodno tome, 

Općinskom vijeću obratio se hrvatski branitelj Tomislav Jurčić sa zamolbom za financiranje 

priključka na vodovodnu mrežu. 

Zlatko Prskalo: Predlaže da se radi ispravne primjene  ovog Zakona  provede pravno 

savjetovanje i vide  iskustva ostalih  općina ili da se uputi dopis  Ministarstvu branitelja  kako 

bi se ispravno protumačile odredbe Zakona koje govore o pravima koja bi se financirala iz 

općinskih proračuna. 

Nadalje, čita zamolbu upućenu na Općinsko vijeće kojim Višnja Glavaš predlaže imenovanje 

ulice po njezinom pokojnom ocu Glavaš Vinku na temelju zasluga  kroz dugogodišnji rad za 

dobrobit MZ Brodski Stupnik. 

Goran Jelinić: Predlaže odgovoriti da će se provesti javno savjetovanje na temelju čega će se 

donijeti odluka. 

Zlatko Prskalo: Daje informaciju o usmenoj zamolbi Mire Čuljak koji ispred Lovačke udruge 

poziva ostale udruge iz Starog Slatinika  na  zajedničko  organiziranje proslave blagdana 

Vinkova u Lovačkoj kući. 

Goran Jelinić: Podjseća da organizator mora podnijeti zahtjev Općini Brodski Stupnik za 

korištenje objekta.. 

Tomislav Lovinčić: Informira kako  Zavičajno društvo ima u planu zajedničku proslavu 

Vinkova. 

Goran Jelinić: Apelira na udruge sa područja Općine za obilježavanje adventa te podsjeća da 

Općina ima i  Turističku zajednicu s kojom se može surađivati. 

Marko Čorak: Podržava prijedlog načelnika te ukazuje na neaktivnost udruge mladih koja bi 

trebala biti inicijator takvih zbivanja.     

 

            Kako pitanja i prijedloga više nije bilo, Predsjedavajući je zaključio rad sjednice u 

21,38 sati. 

 

 

Zapisničar:                                                                            Predsjednik: 

Reza Marceković                                                    Zlatko Prskalo, bacc.admin.public. 

 

 

 

 


