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         REPUBLIKA HRVATSKA  

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

    OPĆINA BRODSKI STUPNIK 

                 Općinsko vijeće 

 

KLASA:021-05/18-02/07 

URBROJ:2178/03-02-18-3 

Brodski Stupnik, 18. prosinca 2018. godine                         

 

Z A P I S N I K 

 

            o radu 12. sjednice Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik održane 18. prosinca 

2018. godine s početkom u 18,00 sati u vijećnici općine Brodski Stupnik, ulica Stjepana 

Radića 117. 

 

Nazočni:                                                                Odsutni:                        

1. ZLATKO PRSKALO, predsjednik                         1. JASNA BOŠKOVIĆ  

2. MARKO ČORAK, zamjenik predsjednika             2. GORAN BLATANČIĆ  

3. MARTIN HORVATOVIĆ,                           

4. ANTONIJA LONČARIĆ,  

5. DRAŽEN KLISURIĆ,                                  

6. TOMISLAVA PRSKALO                                

7. ALEN KLJUČEVIĆ 

8. MAJA MEDVED 

9. TOMISLAV LOVINČIĆ 

10. JOSIPA GAVRAN EĆIMOVIĆ 

11. ALEN KLJUČEVIĆ, nazočan od 18,59   

 

 

Ostali nazočni:  

1.  Goran Jelinić, općinski načelnik, 

2.   Petar Lovičić, zamjenik Općinskog načelnika,  

3.   Jasmina Horvatović – članica županijske skupštine 

4.   Dragica Lončar – pročelnica JUO,  

5.   Ankica Madžar i Reza Marceković – službenice u Jedinstvenom upravnom odjelu,  

6.   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. Alen Ključević 

nazočan je sjednici od 18,39 sati.  

Predsjedavajući Općinskog vijeća daje na usvajanje predloženi dnevni red i kako 

primjedbi nije bilo isti je  jednoglasno usvojen.   

 

D N E V N I   R E D: 

1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog  vijeća Općine Brodski Stupnik 

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

razdoblju  
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3. a) Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2018.  

          godinu  

           b)  Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja  

                komunalne infrastrukture za 2018.godinu  

     c)  Prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture   

           za 2018.godinu 

d) Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa razvoja gospodarstva i ruralnog 

turizma Općine Brodski Stupnik za 2018. godinu  

e) Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa vatrogastva, civilne zaštite i 

protugradne obrane Općine Brodski Stupnik za 2018.godinu  

f) Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi, zdravstvene zaštite  i 

zaštite okoliša na području Općine Brodski Stupnik za 2018. godinu    

g) Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa izgradnje i održavanja objekata u 

vlasništvu Općine Brodski Stupnik za 2018. godinu  

h) Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa  javnih potreba u području 

društvenih djelatnosti za 2018. godinu 

          i)   Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Plana ravojnih programa za 2018. godinu  

4. a)  Prijedlog Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2019. godinu  

            b)  Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Brodski Stupnik za 2019. g. 

            c)   Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture   

                  za 2019. godinu  

     d)   Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.godinu 

           e)   Prijedlog Plana razvojnih programa za 2019. godinu  

5. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019.g. 

6. Prijedlog Programa korištenja sredstava korištenja sredstava ostvarenih  od 

zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja 

na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske i koncesije na području Općine Brodski Stupnik za 2019. 

godinu  

7. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene 

poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu  

8. Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2019.g.  

9. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i 

nezavisnih članova  zastupljenih u  Općinskom vijeću Općine Brodski Stupnik u 

2019. godini  

10. Prijedlog Odluke o donošenju Plana upravljanja imovinom za 2019. godinu  

11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa potpora u poljoprivredi na 

području Općine Brodski Stupnik za 2018.g.  

12. Prijedlog Odluke o izmjeni 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 

iz LRS LAG-a Posavina za TO 3.1.1. “Razvoj opće društvene infrastrukture u 

svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a Posavina   

13. Prijedlog Odluke o neradnim nedjeljama i blagdanima  

14. a) Prijedlog  plana rada trgovačkog društva „LOCORUM“ d.o.o. za 2019. g. 

b) Prijedlog financijskog  plana trgovačkog društva „LOCORUM“ d.o.o. za 

2019. g. 

15. a) Prijedlog Odluke o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite za  

          Općinu Brodski Stupnik u 2018. godinu  
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            b) Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite  

                sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje Općine Brodski Stupnik za  

                2019.- 2021. godinu   

      16.  Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

Točka 1: Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog  vijeća Općine Brodski  Stupnik 

 

                   Na predloženi tekst  zapisnika sa 11.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 proteklom  

                razdoblju 

Goran Jelinić: Podnosi Izvješće o radu Općinskog načelnika z razdoblju 19.11.-18.12.2018. 

kako slijedi:  
-Provedene su pripremne aktivnosti provedbe javne nabave 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  

    U sklopu posjeta Distributivnom centru za voće i povrće d.o.o. Rakitovec, održan je radni 

sastanak sa predstavnicima domaćina i zagrebačke županije uz prisustvo tehnologa i 

projektanta na temu prijave na natječaj ITU UPSB projekta „Poljoprivrednog inkubatora“ u 

našoj gospodarskoj zoni. 

- nastavljeni 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 te predstoji završna radnja asfaltiranja koju je 

omelo nepovoljne vremenske prilike. 

-Nastavljena 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 i 

2.situacije te predstoji završna radnja-asfaltiranje. 

-Pripremljena je dokumentacija za provedbu javne nabave projekta „Priprema i izrada 

projektne dokumentacije za biciklističke staze Općine Brodski Stupnik“. 

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 670.000,00 kn. 

U tijeku su pripreme za ponavljanje postupka JN za opremanje istog objekta. 

-Na natječaj LAG-a je prijavljen projekt „Rekonstrukcija društvenog doma i vatrogasnog 

spremišta u naselju Lovčić“. 

-Prijavljen je projekt „Križni put i edukativna staza“ na Mjeru 8.5.2. iz PRR RH 2014-2020, 

vrijednosti preko 700.000,00 kn (100% financiranje) 

-Prijavljen je projekt „Modernizacija strojeva i opreme“ na Mjeru 8.6.1. iz PRR RH 2014-

2020, vrijednosti preko 300.000,00 kn (50% financiranje) 

-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 
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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 koji je započeo sa analizom stanja kao prvom aktivnosti. 

-Postavljen je spomenik poginulim hrvatskim braniteljima u Starom Slatiniku te slijedi 

završno uređenje staze ispred i oko spomenika. 

-Aktivnošću TZ Općine uz suradnju sa udrugama, uspješno je organiziran Advent u našoj 

Općini 

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

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

U ovom izvještajnom razdoblju Općina je u granicama svojih mogućnosti provodila 

socijalni program općine i pomogla u radu knjižnice.                                                                                 

                                                                            

Dražen Klisurić: Informira kako je kroz natječaj WiFi4EU odobren iznos od  15.000 eura za 

bežični Internet na javnim prostorima u Općini, te preostaje izabrati izvođača. 

            Općinsko vijeće primilo je na znanje Izvješće Općinskog načelnika.  

 

Točka 3. a) Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2018.  

          godinu  

           b)  Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja  

                komunalne infrastrukture za 2018.godinu  

     c)  Prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture   

           za 2018.godinu 

d)  Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa razvoja gospodarstva i ruralnog  

      turizma Općine Brodski Stupnik za 2018. godinu  

e) Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa vatrogastva, civilne zaštite i  

       protugradne obrane Općine Brodski Stupnik za 2018.godinu  

f) Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi, zdravstvene zaštite  i 

zaštite okoliša na području Općine Brodski Stupnik za 2018. godinu    

g) Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa izgradnje i održavanja objekata u 

vlasništvu Općine Brodski Stupnik za 2018. godinu  

h) Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa  javnih potreba u području 

društvenih djelatnosti za 2018. godinu 

i) Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Plana ravojnih programa za 2018. godinu  

 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako se predloženim Izmjenama i  dopunama proračun za 2018. 

svodi u okvire ostvarenih prihoda i rashoda te kroz posebni dio  daje detaljna obrazloženja 

smanjenja i povećanja  prihodovne i rashodovne strane. Tako novi  prijedlog Izmjena i 

dopuna Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2018.g. čine prihodi u iznosu od  7.321.975,00 

kuna  i  rashodi u  iznosu od  7.445.350,69 kuna.  

 U nastavku daje detaljno obrazloženje  po svim točkama vezanim za donošenje 2. 

Izmjena i dopuna proračuna Općine Brodski Stupnik za 2018. godinu.    

     Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na prijedlog 

Predsjedavajućega, JEDNOGLASNO je donijelo  

 

a) 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2018. godinu  

b) 2. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2018.godinu   

c) 2. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

2018.godinu 
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d) 2. Izmjene i dopune Programa razvoja gospodarstva i ruralnog turizma Općine 

Brodski Stupnik za 2018. godinu  

e) 2. Izmjene i dopune Programa vatrogastva, civilne zaštite i  

       protugradne obrane Općine Brodski Stupnik za 2018.godinu  

 f)  2. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi, zdravstvene zaštite  i zaštite  

      okoliša  na području Općine Brodski Stupnik za 2018. godinu    

 

       g) 2. Izmjene i dopune Programa izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu    

           Općine Brodski Stupnik za 2018. godinu  

       h)  2. Izmjene i dopune Programa  javnih potreba u području društvenih djelatnosti  

             za 2018. godinu 

        i)  2. Izmjene i dopune Plana ravojnih programa za 2018. godinu  

  

 Akti u propisanoj formi u prilogu su zapisnika i čine njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 4.  

    a)  Prijedlog Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2019. godinu  

          b)  Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Brodski Stupnik za 2019. g. 

          c)   Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture   

                  za 2019. godinu  

     d)   Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.godinu 

           e)   Prijedlog Plana razvojnih programa za 2019. godinu  

 

Goran Jelinić: Obrazlažući prijedlog proračuna Općine Brodski Stupnik za 2019. ističe kako 

je prijedlog  razvojni, socijalni te da visina općih troškova ostaje u okvirima prethodne 

godine.  Prijedlog ostalih izdataka  za 2019.g. detaljno analizira  po programima i 

aktivnostima.  

Prema iznesenom, Prijedlog Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2019. godinu čine prihodi 

u ukupnom iznosu od 24.758.110,00 kuna  te rashodi u istom  iznosu od 24.758,110,00 kuna. 

Petar Lovinčić: Županija kandidira natječaj za navodnjavanje. Vezano za grijanje dvorane 

društvenog doma za održavanje tjelesnog odgoja djece  PŠ Brodski Stupnik naglašava kako je 

školstvo u nadležnosti Županije te kako treba zauzeti čvršći stav kada je u pitanju financiranje 

iz područja školstva. Nadalje, izražava negodovanje što NK Svačić nije dostavio svoj plan 

rada za 2019.g. 

Zlatko Prskalo: Vezano za izdvajanje za stipendije studentima slaže se da je sadašnji način 

dodjele stipendija nepravedan prema ostalim studentima te iznosi prijedlog Općinskog 

načelnika da se svakom studentu  isplate jednaka sredstva  u vidu pomoći  za studiranje. Iako 

je  ranije predlagao  da se ova sredstva prenamijene za obrtnička i industrijska zanimanja,  

podržava prijedlog da se dade svim studentima jednako. 

Dragica Ločar: Pojašnjava kako se stipendije dodjeljuju za akademsku godinu te u ovom 

trenutku nije moguće mijenjati model stipendiranja. 

Goran Jelinić: Predlaže da se za narednu sjednicu pripremi novi prijedlog Odluke o 

stipendiranju. 

Horvatović Jasmina: Iznosi neslaganje sa modelom dodjele stipendija svima studentima 

obzirom da nije za svaki fakultet uložen jednak trud i rad studenta. 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako bi to bila jednokratna naknada koje ne bi smetala studentu da 

se javljaju  na druge natječaje za stipendiju. 

Alen Ključević: Upozorava na novi Zakon o braniteljima prema kojemu bi mnogi branitelji 

imali uvjete za financiranje priključaka na komunalnu infrastrukturu, što bi predstavljalo 

značajniji  izdatak u proračunu od planiranog. Nadalje, vezano za energetsku obnovu objekata 
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i obzirom da se   kroz struku bavi tim poslom, iznosi  iskustva kako su cijene svih radova 

poskupile za 15%, stolarija 10%, krovopokrivački radovi 10%, ukazuje na mogućnost 

pogreške pri izradi troškovnika. 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako će se provesti  javna nabava koja će sve odrediti. 

Zlatko Prskalo: Imamo planirane projekcije  troškova, a po provođenju javne nabave vidjet će 

se odstupanja. Po pitanju energetske obnove objekta NK Stari Slatinik zadani su određeni 

standardi (kamena vuna, plastični prozori sa više komora i dr.), a članovi uprave kluba izjavili 

su da u slučaju odustajanja od energetske obnove putem Fonda zbog visokih troškova, mogu  

u svom aranžmanu   riješiti energetsku obnovu objekta  za cca 300.000,00 kuna. U tom 

slučaju dogovoreno je da će im se ta  sredstva prenijeti, a sredstva koja su predviđena za 

unutarnje uređenje predstavljala bi zasebnu stavku. Za sve ovo treba pričekati ponude pa 

ćemo  se potom moći odrediti.   Što se tiče kosilica, one  će  biti riješene kroz program 

opreme šumoposjednika, kroz koji je Općina, koja je upisana u Upisnik šumoposjednika,   

koja je kandidirala nabavku radnih strojeva kroz natječaj . 

Alen Ključević: Vezano za energetsku ovojnicu, navodi zakonske odredbe prema kojima se  

na objektima javne namjene mora postavljati kamena vuna kao protupožarna mjera. 

Jasmina Horvatović: Vezano za današnju  sjednicu Županijske skupštine, postavlja upit je li 

Općina Brodski Stupnik svoje prijedloge prema  Županijskoj skupštini slala putem 

amandmana.   

 Goran  Jelinić: Pojašnjava da su prijedlozi, u sklopu redovne procedure, poslani ranije u 

obliku prijedloga za uvrštenje u proračun. 

Jasmina Horvatović: Predlaže da joj Vijeće ubuduće dostavi  svoje prijedloge  koje će 

pokušati iznijeti kao prijedlog na sjednici Županijske skupštine. 

Goran Jelinić: Iznosi očekivanja da Županijska vijećnica sa područja općine  zastupa interes 

Općine Brodski Stupnik te poziva na zajedničku suradnju svih na dobrobit i razvoj općine. 

Ukazuje na činjenicu da Općina Brodski Stupnik u protekloj godini nije dobila nikakva 

sredstva iz županijskog proračuna niti iz  županijskih struktura iako su na vrijeme poslani 

zahtjevi za uvrštenje u Proračun Županije, kao i zahtjevi prema ŽUC-u za određen projekte. 

Petar Lovinčić: Negoduje i ističe da se u proteklih 25 godina nikada nije dogodilo da Županija 

nije pomogla Općini Brodski Stupnik. „Na koncu to joj je i obveza jer smo mi sastavni dio 

ove županije, a i naši građani uplaćuju  svoja sredstva u županijski proračun  te je red da im se 

na neki način i vrate. Neovisno o političkim opcijama, bilo je vremena kada su ti iznosi bili 

milijunski, ove godine nije uloženo niti za knjižnicu , cestogradnju, vodoopskrbu, odvodnju 

kulturne djelatnosti. Ako je to  tako, moje duboko uvjerenje je da ovaj skup ima potpuni 

legitimitet donijeti odluku i izraziti svoje nezadovoljstvo. Istovremeno, Općina financira 

troškove vezane za školstvo koji su u potpunoj nadležnosti županije.  Ovo je politički atak na 

ovu općinu.“   

Petar Lovinčić napušta rad sjednice u 20,45 sati. 

Marko Čorak: Ističe  nezadovoljstvo svih ovom situacijom te potiče da svi daju svoj 

maksimum u pravcu razvoja općine. 

Goran Jelinić: Naglašava potrebu  suradnje sa vijećnicom Županijske skupštine te predlaže   

da vijećnica   proslijedi načelniku  zaključke sa sjednica koji se odnose na Općinu Brodski 

Stupnik..  

Jamina Horvatović: Predlaže načelniku da joj uputi zahtjev na službeni mail na kojeg će se 

moći pozvati i na temelju kojeg će, kao vijećnica, moći zatražiti informaciju  od važnosti za 

Općinu. 

Tomislav Lovinčić:  Negoduje što niti jedna od sportskih udruga nije dostavila plan rada a 

izdvajaju se značajna sredstva za njihov rad. Nadalje, ako se ide u rješavanje vanjske 

ovojnice, predlaže da se sačeka sa unutarnjim uređenjem, odnosno, da ga se pokuša 

kandidirati na neki natječaj.  
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Zlatko Prskalo: Ističe da se sa unutarnjim uređenjem objekta više ne može čekati jer je objekt 

u katastrofalnom stanju. Napominje kako je, u pokušaju traženja najpovoljnijeg rješenja za 

sve, imao raspravu sa predstavnicima kluba, a obzirom da se unutarnje uređenje objekta 

pokušava već duže vrijeme riješiti, iznosi zajednički stav  ta bi bilo nužno to već jednom 

privesti kraju. Planiranih  85.000,00 za tu svrhu i nisu pretjerana sredstva ako će se taj objekt 

konačno privesti svrsi.  

Antonija Lončarić: Postavlja upit koliko je NK Svačić ove godine dobio sredstava. 

Goran Jelinić: Cca 85.000,00 kuna 

Antonija Lončarić: Postavlja upit za čega su ti novci korišteni te koliko se uložilo u  uređenje. 

Zlatko Prskalo: Pojašnjava da je NK Svačić o svom trošku uredio svlačionicu, nove mreže, i 

ogradu koju su dobili s groblja Stari Slatinik te ju  uredili i postavili o  svom trošku, umjetnu 

travu na betonskom igralištu... Naglašava i troškove godišnjih utakmica koji nisu mali. Misli 

da je NK Svačić  zaslužio da ima objekt koji priliči 21. stoljeću jer svake nedjelje ugošćuju 

goste i taj prostor bi trebao biti primjeren zbivanjima. 

Antonija Lončarić: Pojašnjava svoje pitanje i traži podatak za što su općinska sredstva 

utrošena. 

Zlatko Prskalo: Ističe kako će ti podaci biti vidljivi u Izvješću koje su nogometni klubovi u 

obvezi dostaviti Općinskom načelniku. U nastavku izlaganja  iznosi činjenice o radu 

nogometnih klubova koji za razliku od ostalih udruga imaju više zbivanja, više troškova po 

utakmicama, sami plaćaju struju za objekt i za razliku od nekih udruga u kulturi čije 

aktivnosti se financiranju kroz Turističku zajednicu Općine , NK Svačić sam snosi trošak 

organizacije turnira.    

Goran Jelinić: Naglašava da će svim vijećnicima biti dostavljena izvješća  svih udruga na 

uvid. 

Maja Medved:  Vezano za nogomet Iznosi činjenicu kako školu nogometa polazi značajan 

broj male djece za koju roditelji  sufinanciraju rad trenera. Dodatno, roditelji o svom trošku 

voze djecu na    turnire i utakmice gotovo svaki vikend. 

Zlatko Prskalo: Navodi situacije u kojima su članovi kluba također dijelom sufinancirali 

trošak prijevoza autobusom na utakmicu.  Zaključuje da su troškovi koje imaju nogometni 

klubovi u usporedbi sa ostalim udrugama, totalno nemjerljivi.  

Goran Jelinić: Ukazuje na problematiku nogometnih  klubova koji zbog nedostatka domaćih 

igrača angažiraju i plaćaju igrače sa drugih područja, prema  čemu  mnogi imaju averziju.  

Tim više što    općina daje  značajna sredstva za rad klubova, dok  organizacija rada s djecom 

pada na teret roditelja  i  to je ono što smeta. 

Tomislava Prskalo: Postavlja upit je li istina da je NK Slavonac ove godine dobio 300.000.00 

kuna za uređenje objekta. 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako je ove godine izvršeno  kapitalno ulaganje u Općinski prostor 

sportskog objekta u Brodskom Stupniku. Ta sredstva  nije dobio nogometni klub. Naglašava 

da Općina itekako vodi računa o svim svojim objektima i traži sve moguće izvore financiranja 

kako bi, u nedostatku vlastitih sredstava,  svi objekti u vlasništvu Općine Brodski Stupnik   

bili uređeni  na najbolji i  najkvalitetniji način.  Informira kako je ove godine je financirano 

podizanje ograde na igralištu u Brodskm Stupniku u iznosu od 215,000,00 kuna,a  prethodne 

godine u Starom Slatiniku izvršena su ulaganja u iznosu od 160.000,00 te naglašava da se  

itekako vodimo računa o ravnomjernom razvoju i ulaganju, procjenjujući stvarne  potrebe. 

Marko Čorak: Predlaže općinskim vijećnicima da, u duhu zajedništva i suradnje, odbace 

uspoređivanja  o ulaganjima na razini naselja te predlaže  završiti uređenje sportskih objekata, 

tim više što  prostore klubova koriste i ostali građani. 

Alen Ključević: Ima potrebu navesti činjenicu kako je NK Slavonac  iz redovnih sredstava 

namijenjenih  za natjecanje, potrošio 30.000,00  tisuća za uređenje igrališta, a troškove 

natjecanja snosila je uprava kluba svojim donacijama i prikupivši dodatnih 110.000,00 kuna 

od raznih sponzora. 
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Zlatko Prskalo: Iznosi dodatnu  činjenicu kako ostale udruge za svoj rad koriste uređene 

prostore općinskih domova te ne osjete  problematiku provođenja redovnih aktivnosti u onako 

neprimjerenom prostoru kakav je unutarnji prostor sportskog objekta NK Svačić. 

Tomislav Lovinčić: Vraća se na mogućnost uređenja unutarnjeg prostora putem  projekata, 

kako je i većina domova uređena. Podsjeća kako se prije godinu dana govorilo  o potrebi 

izmjene vanjske stolarije  na sportskom domu u Starom Slatiniku, kada je  kroz raspravu   

rečeno  da će se pričekati energetska obnova. Uvjerenja sam da možemo pričekati i s 

uređenjem dok se ne završi energetska obnova. 

Zlatko Prskalo: Naglašava da se , ako postoji otvoren ikakav natječaj,   treba se kandidirati na 

njega,što se najdulje do kolovoza može pričekati. U protivnom sportski objekt uredit će se 

vlastitim sredstvima.  To se ove godine mora napraviti.. 

Tomislav Lovinčić: Iznenađenje da se niti jedan klub nije pismeno očitovao o svojim 

potrebama . 

Zlatko Prskalo: Pojašnjava kako je opomenuo klubove za ne postupanje po dopisu općinskog 

načelnika kojim je zatraženo da  klubovi dostave očitovanje o svojim potrebama. 

Tomislav Lovičić: Konstatira da se na ovaj način nameće zaključak kako ovo Općinsko vijeće 

vodi politiku nogometnog kluba i ukazuje na povećanje sredstava za nogometne klubove. 

Zlatko Prskalo: Negira ovu tvrdnju i tvrdi da su sredstva ravnomjerno raspoređena i prema 

ostalim udrugama. 

           Po provedenoj raspravi, Općinsko vijeće uz 9 glasova  „ZA“ i 2 glasa  

„SUZDRŽAN“   donijelo je  

 

    a)  Proračun Općine Brodski Stupnik za 2019. godinu  

          b)  Odluku o izvršenju proračuna Općine Brodski Stupnik za 2019. g. 

          c)   Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture   

                  za 2019. godinu  

     d)   Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019.godinu 

           e)   Plan razvojnih programa za 2019. godinu  

 

Akti u propisanoj formi nalaze se u prilogu ovog zapisnika i čine njegov sastani dio. 

 

 

Točka 5. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019.g. 

 

Dragica Lončar: Pojašnjava Program te iskazuje visinu planiranih sredstava i njihovu namjenu 

korištenja. Proračunom Općine Brodski Stupnik za 2019. godinu prihod od šumskog 

doprinosa planiran je u iznosu od  69.880,00 kuna, a utrošit će se za financiranje izgradnje 

komunalne infrastrukture sukladno Programu građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području općine Brodski Stupnik za 2019. godinu 

 Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo   

 

Program  

utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019.g. 

 

Akt u propisanoj formi u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA: 402-01/18-01/79 

Urbroj:2178/03-02-18-2 

Brodski Stupnik, 18. prosinca 2018. godine    
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Točka 6. Prijedlog Programa korištenja sredstava korištenja sredstava ostvarenih  od     

                zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i  

               davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u  

               vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području Općine Brodski Stupnik  

                za 2019. godinu  

 

Dragica Lončar: Prihodi po osnovi raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Brodski Stupnik za 2019. godinu planiraju se 

ostvariti u iznosu od  217.500,00 kuna  i to: 

- prihodi od zakupa i privremenog korištenja te zakupa za ribnjake u iznosu od 

84.500,00 kuna 

- prihodi od prodaje izravnom pogodbom 61.500,00 kuna 

- prihodi od naknade za koncesiju poljoprivrednog zemljišta 71.500,00 kuna  

Sredstva iz Programa utrošit će se za programe katastarsko-geodetske izmjere zemljišta, za 

podmirenje troškova postupka koji se vode u svrhu sređivanja imovinskopravnih odnosa i 

zemljišnih knjiga, za subvencioniranje dijela troškova za sređivanje zemljišnoknjižnog stanja  

poljoprivrednog zemljišta  u privatnom vlasništvu, za podmirenje dijela stvarnih troškova u 

svezi s provedbom Zakona, program uređenja ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem  

ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu i akvakulturu, program uređenja zemljišta u 

postupku komasacije i hidromelioracije, za troškove održavanja sustava  za navodnjavanje, za 

program očuvanja ugroženih područja i očuvanja biološke raznolikosti i za program 

sufinanciranja aktivnosti  izrade programa, projekata i ostalih dokumenata neophodnih za 

provedbu mjera potpore iz Programa ruralnog razvoja, a čija se izrada ne sufinancira kroz 

mjere potpore iz tog Programa i druge poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede i 

akvakulture.   

Kako rasprave nije bolo, Općinsko vijeće  jednoglasno je donijelo       

P R O G R A M  

 korištenja sredstava ostvarenih  od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, 

privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području  

Općine Brodski Stupnik za 2019. godinu  

 

Akt u propisanoj formi u prilogu je zaključka i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA: 402-01/18-01/80 

URBROJ:2178/03-02-18-2 

Brodski Stupnik, 18. prosinca 2018.g. 

 

Točka 7. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene 

poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu  

 

Dragica Lončar: Prihodi od sredstva ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog 

zemljišta u Proračunu Općine Brodski Stupnik za 2019. godinu planiraju se ostvariti u iznosu 

od 300,00 kuna, a utrošit će se za: okrupnjavanje, navodnjavanje, privođenje funkciji i 

povećanje vrijednosti poljoprivrednog zemljišta.    

Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo   

  P R O G R A M  

 korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta  

za 2019. godinu 
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Akt u propisanoj formi u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA: 402-01/18-01/81 

URBROJ:2178/03-02-18-2 

Brodski Stupnik, 18. prosinca 2018. godine    

 

 

Točka 8. Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2019.g.  

 

Dragica Lončar: Sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 

86/12 i 143/13) utvrđeno je da 30% sredstva ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru pripada jedinici lokalne samouprave na čijem se području nalazi 

nezakonito izgrađena zgrada, a koristi se namjenski za izradu prostornih planova kojim se 

propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom 

gradnjom te za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja 

prema programu građenje koji donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave te se 

ovim Programom utvrđuje namjena i kontrola korištenja. 

Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planira se 

u Proračunu općine Brodski Stupnik za 2019. godinu u iznosu od 33.000,00 kuna. 

Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo   

 

P R O G R A M 

utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito  

izgrađenih zgrada u prostoru u 2019. godini  
 

Akt u propisanoj formi u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
KLASA: 402-01/18-01/86 

URBROJ: 2178/03-02-1-2 

Brodski Stupnik, 18. prosinca 2018.  

 

 

Točka 9. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih  

               stranaka i nezavisnih članova  zastupljenih u  Općinskom vijeću Općine  

               Brodski Stupnik u 2019. godini  

Dragica Lončar: Pojašnjava prijedlog odluke i napominje kako se po svakom članu godišnje 

financira u iznosu od 500,00 kuna, ovisno o broju osvojenih mandata zastupljenih u 

Općinskom vijeću . 

 Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo   

   

Odluku  

o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih 

stranaka i nezavisnih članova  zastupljenih u  Općinskom vijeću  

Općine Brodski Stupnik u 2019. godini 

 

Akt u propisanoj formi u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
KLASA: 402-01/18-01/82 

URBROJ: 2178/03-02-1-2 

Brodski Stupnik, 18. prosinca 2018.  
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Točka 10. Prijedlog Odluke o donošenju Plana upravljanja imovinom za 2019. godinu 

Dragica Lončar: Detaljno pojašnjava predloženi Plan za 2019.g. koji se svake godine donosi .  

Planom se određuju kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja, analiza stanja upravljanja 

pojedinim oblicima imovine te godišnji planovi upravljanja imovinom.  

Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo   

 

Odluku 

o donošenju Plana upravljanja imovinom za 2019. godinu 

Akt u propisanoj formi u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
KLASA: 940-01/18-01/25 

URBROJ: 2178/03-02-18-2 

Brodski Stupnik, 18. prosinca 2018.  

 

 

Točka 11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa potpora u poljoprivredi  

                  na području Općine Brodski Stupnik za 2018.g.  

Goran Jelinić: Predlaže da se sredstva planirana proračunom sa 20.000,00 kuna povećaju na 

21.400,00 kuna kako bi smo udovoljili za pet korisnika po ovoj mjeri. 

Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo   

Odluku 

o izmjenama i dopunama Programa potpora u poljoprivredi na području 

Općine Brodski Stupnik za 2018.g. 

Akt u propisanoj formi u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
KLASA: 320-01/18-01/10 

URBROJ: 2178/03-02-18-10 

Brodski Stupnik, 18. prosinca 2018.  

 

Točka 12. Prijedlog Odluke o izmjeni 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 iz LRS LAG-a Posavina za TO 3.1.1. “Razvoj opće  

                  društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG- 

                  a Posavina   

Goran Jelinić: Pojašnjava kako se radi o velikom iznosu kojeg za opremanje i nije moguće 

prijaviti te se treba izmijeniti odluka koja će nositi samo rekonstrukciju doma u Lovčiću a ne i 

opremanje.  

Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo   

Odluku  

o izmjeni 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 iz LRS LAG-a Posavina za TO 3.1.1. “Razvoj opće društvene infrastrukture u 

svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a Posavina 

 

Akt u propisanoj formi u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
KLASA: 402-01/18-01/68 

URBROJ: 2178/03-02-18-3 

Brodski Stupnik, 18. prosinca 2018.  
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Točka 13. Prijedlog Odluke o neradnim nedjeljama i blagdanima  

Goran Jelinić: Konstatira kako je na prethodnoj sjednici pokrenuta inicijativa   za ukidanjem 

radne nedjelje i blagdana te je prema svim trgovinama upućen dopis sa ovim prijedlogom. 

Inicijativu su prihvatili svi subjekti osim  TO „Tolić“  te stoga nije moguće donijeti Odluku o 

neradnim nedjeljama i blagdanima. 

Marko Čorak: Predlaže kontaktirati  vlasnika, a zainteresiranu javnost obavijestiti o njegovom 

negativnom očitovanju. 

Goran Jelinić: Ističe kako Općina nema pravo na javnu objavu podataka o očitovanju TO 

Tolić, ali podržava inicijativu za razgovor sa vlasnikom trgovine. 

Zlatko Prskalo: Izjavljuje da će osobno porazgovarati sa vlasnikom. 

         Po provedenoj raspravi, na prijedlog Predsjednika,   Općinsko vijeće je jednoglasno 

donijelo 

Z a k l j u ča k  

u povodu pokretanja  inicijative za neradnim nedjeljama i blagdanima 

 

Općinsko vijeće nije donijelo Odluku o neradnim nedjeljama i blagdanima iz razloga što se 

nisu svi poslovni subjekti koji se bave trgovačkom djelatnošću na području Općine pozitivno 

očitovali o prihvaćanju inicijative  za uvođenjem neradne nedjelje i blagdana.   

 
KLASA: 330-01/18-01/18 

URBROJ: 2178/03-02-18-7 

Brodski Stupnik, 18. prosinca 2018.  

 

 

Točka 14. a) Prijedlog  plana rada trgovačkog društva „LOCORUM“ d.o.o. za 2019. g. 

b) Prijedlog financijskog  plana trgovačkog društva „LOCORUM“ d.o.o. za 

2019. g. 

Nikola Čuljak:Pojašnjava kako je rad Društva organiziran kroz komunalni pogon  u kojemu 

su zaposlena dva komunalna djelatnika i dimnjačar i čija je djelatnost održavanje javnih 

površina, nerazvrstanih cesta, groblja, objekata, građenje građevina, usluge  čišćenja 

ipogrebna djelatnost  te    odjela računovodstva i financija koji obavlja poslove knjigovodstva, 

nabave, naplate i dr. Plan rada za 2019. Obuhvaća održavanje javnih površina, nerazvrstanih 

cesta  ikanala te brdskih putova , nastavak pružanja knjigovodstvenih usluga korisnicima, te 

razvoj usluga dimnjačarske službe i na druge općine. Ove aktivnosti održavanja i gradnje 

financirat će se iz proračuna općine, knjigovodstvene usluge fianancirat će se od komitenata, a 

dimnjačarske i grobne usluge financirat će se  od uplate kućanstava. Nadalje, obzirom da je 

djelatnik koje je školovan za dimnjačara završio program obuke te će nadalje obavljati  

dimnjačarske poslove, zbog velikog opsega poslova  u planu je zapošljavanje jednog 

komunalnog djelatnika. Nadalje iznosi plan nabavke nužne opreme za rad.  

Točka b) 

Nikola Čuljak: Financijski plan za 2019. godinu čine prihodi u iznosu od 935.920,00, rashodi 

u iznosu 930.307,78 kuna te višak u iznosu 5.612,22 kuna. Prihode čine višak iz prethodnih 

godina u iznosu od 5.612,22 kuna, prihodi od prodaje proizvoda i usluga u iznosu 828.920,00 

kuna te ostali poslovni prihodi u iznosu od 107.000,00 kuna. U nastavku detaljno analizira  

pojedinačne stavke plana  prihoda i rashoda za 2019.g. 

Marko Čorak:  Postavlja upit hoće li novi djelatnik koji je zaposlen kao dimnjačar imati toliko 

posla da neće moći raditi i  komunalne poslove po potrebi. 

Nikola Čuljak: Informira da je  plan Poduzeća sklopiti ugovor o koncesiji na području drugih 

općina jer je za Poduzeće isplativije pružati i naplaćivati dimnjačarske usluge  nego da 

dimnjačar radi  komunalne poslove. 
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Marko Čorak: Moli pojašnjenje prelazi li održavanje i kanala iz nadležnosti Brodske Posavine 

u nadležnost Općine, odnosno Poduzeća. 

Goran Jelinić: Pojašnjava da se radi o interventnoj potrebi ali i mogućnost da se mi možemo 

kandidirati na posao  npr. za Hrvatske vode. 

Zlatko Prskalo: Vezano za dimnjačarsku službu predlaže  napraviti plan iskoristivosti 

djelatnika kako bi se vidjela  njegova učinkovitost izvan sezone loženja. 

Nikola Čuljak: Pojašnjava kako je ugovor o radu  definirao radne obveze dimnjačara. 

 

          Kako rasprave više nije bilo, predsjedavajući daje na glasovanje točku 14.a i b. 

          Po provedenom glasovanju Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

a) Plana rada trgovačkog društva „LOCORUM“ d.o.o. za 2019. g. 

 

KLASA: 402-01/18-01/90 

URBROJ: 2178/03-02-18-3 

Brodski Stupnik, 18. prosinca 2018.  

 

b) Financijski  plan trgovačkog društva „LOCORUM“ d.o.o. za 2019.g. 

 

KLASA: 402-01/18-01/90 

URBROJ: 2178/03-02-18-2 

Brodski Stupnik, 18. prosinca 2018.  

 

 

Točka 15. a) Prijedlog Odluke o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite za  

               Općinu Brodski Stupnik u 2018. godinu  

                b) Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne  

                     zaštite sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje Općine Brodski       

                    Stupnik za  2019.- 2021. godinu   

Dragica Lončar: Pojašnjava kako smo u obvezi svake godine u vrijeme donošenja proračuna 

dužni izvršiti analizu stanja sustava civilne zaštite  za tekuću godinu kao i plan za 2019. 

godinu. Daje detaljno pojašnjenje priložeg izvješća kao i plana za 2019.g.   

          Kako rasprave više nije bilo, predsjedavajući daje na glasovanje točku  a i b. te 

Općinsko vijeće jednoglasno donosi  

 

a) Odluku o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite za Općinu Brodski Stupnik 

u 2018. godinu  

 

KLASA: 511-11/18-01/21 

URBROJ: 2178/03-02-18-3 

Brodski Stupnik, 18. prosinca 2018.  

 

b) Odluku o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite sa financijskim 

učincima za trogodišnje razdoblje Općine Brodski Stupnik za  2019.- 2021. godinu   

 

KLASA: 511-11/18-01/20 

URBROJ: 2178/03-02-18-3 

Brodski Stupnik, 18. prosinca 2018.  
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Točka 16.  Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

Goran Jelinić:Informira o pristigloj zamolbi Tomislava Rendule, vlasnika Obrta za stolarsku 

proizvodnju i usluge,  za zaključivanje konačnog ugovora o kupoprodaji kč.br. 1911/1 u 

Gospodarskoj zoni čime bi mu se omogućila uknjižba vlasništva u zemljišnim knjigama. 

Predlaže prihvatiti zamolbu. 

                  Rasprave po ovoj točki nije bilo pa je Općinsko vijeće, a prijedlog Predsjednika, 

jednoglasno donijelo 

Z A K L J U Č A K 

kojim se odobrava zaključivanje konačnog kupoprodajnog ugovora sa 

Tomislavom Rendula vlasnikom Obrta za stolarsku proizvodnju i usluge 

Brodski Stupnik, Antuna Rašića 2A, OIB: 56690827269 

 

I. 

 Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik odobrava zaključivanje konačnog  

kupoprodajnog ugovora za kupljenu nekretninu kč.br. 1911/1  Dvorište Jelas u površini od 

5930m2, upisana u zk.ul. 1126, k.o. Stari Slatinik koja se u naravi nalazi u Gospodarskoj zoni 

„Rižino polje“ u Brodskom Stupniku sa kupcem Tomislavom Rendula vl. Obrta za stolarsku 

proizvodnju i usluge Brodski Stupnik, Antuna Rašića 2A, OIB:56690827269 kojim će se 

omogućiti uknjižba vlasništva u zemljišnim knjigama. 

II. 

 Ovlašćuje se Općinski načelnik na zaključivanje konačnog ugovora o kupoprodaji 

nekretnina.  

 

Goran Jelinić: Informira Vijeće o pristigloj zamolbi Ljekarne Jelić Hrgić kojom se, u cilju 

potpore ljekarničkoj djelatnosti  na području Općine,  moli smanjenje troškova struje i grijanja 

u poslovnom prostoru te kao rješenje predlaže  provođenje grijanja u taj dio općinske zgrade. 

Zlatko Prskalo: Podržava prijedlog. 

             Po provedenoj raspravi i na prijedlog Predsjednika, Općinsko vijeće jednoglasno 

donijelo  

Z A K L J U Č A K 

u povodu zamolbe Ljekarne Jelić Hrgić, Zagrebačka cesta 128, 10000 Zagreb 

  kojim se traži pomoć u smanjenju troškova struje i grijanja 

u ljekarni Brodski Stupnik 

 

 Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik razmotrilo je zamolbu Ljekarne Jelić Hrgić 

Zagrebačka cesta 128, 10000 Zagreb kojom se traži podrška i pomoć u smanjenju troškova 

struje i grijanja u iznajmljenom poslovnom prostoru u Brodskom Stupniku, Stjepana Radića 

117 u kojem se obavlja ljekarnička djelatnost i istu prihvatilo na način da se pomogne u 

postavljanju radijatora za centralno grijanja kao i troškova grijanja na teret Općine Brodski 

Stupnik a sve u svrhu opstanka  ljekarne na području općine.  

 

           Predsjednik Općinskog vijeća  zaključio je rad 12. sjednice  u 22,06 sati. 

 

Zapisničar:                                                                                     Predsjednik: 

 

Reza Marceković                                                        Zlatko Prskalo, bacc.admin.public. 


