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         REPUBLIKA HRVATSKA  
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  
    OPĆINA BRODSKI STUPNIK 
                 Općinsko vijeće 
 
KLASA:021-05/19-02/02 
URBROJ:2178/03-02-19-1 
Brodski Stupnik,  28. ožujak 2019. godine 
 

Z A P I S N I K  
 
            o radu 14. sjednice Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik održane 28. ožujka 
2019. 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  
2. MARKO ČORAK, zamjenik predsjednika             2. GORAN BLATANČIĆ  
3. ANTONIJA LONČARIĆ,                                       3. MARTIN HORVATOVIĆ 
4. DRAŽEN KLISURIĆ,                                             4. ALEN  KLJUČEVIĆ 
5. MAJA MEDVED                                                     5. TOMISLAVA PRSKALO                                
6. TOMISLAV LOVINČIĆ 
7. JOSIPA GAVRAN EĆIMOVIĆ 
8. MILE MAGDIĆ 

 
Ostali nazočni:  
1.  Goran Jelinić, općinski načelnik, 
4.   Dragica Lončar – pročelnica JUO,  
5.   Reza Marceković – službenica u Jedinstvenom upravnom odjelu,  
 
Zapisničar: Reza Marceković,  

Predsjedavajući otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i utvrđuje da je sjednici nazočno 
8 članova Općinskog vijeća što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.  
Predsjedavajući Općinskog vijeća daje na usvajanje dopunu dnevnog reda sa tri točke koje bi 
nosile redni broj:  

16. Prijedlog Odluke o prihvaćanju ponude za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni 
„Rižino polje“ Brodski Stupnik  

17. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji 
se financiraju iz Proračuna Općine Brodski Stupnik  

18. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja 
javne rasvjete na području Općine Brodski Stupnik  
te cjelokupni dnevni red i kako primjedbi nije bilo isti je  jednoglasno usvojen.   
 

D N E V N I   R E D: 
1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog  vijeća Općine Brodski Stupnik 
2. Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Brodski Stupnik u proteklom 

periodu   
3. Prijedlog Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu   
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4. Prijedlog Izvješća o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od 
zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja 
na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 
2018.g.  

5. Prijedlog Izvješća o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od 
naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 
2018.  

6. Prijedlog Izvješća o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od 
šumskog doprinosa za 2018. godinu   

7. Prijedlog Izvješća o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od 
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. 
godinu   

8. Prijedlog Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za uređenje i održavanje 
poljoprivrednih rudina na području općine Brodski Stupnik u 2018. godini   

9. Prijedlog Odluke o zaduživanju Općine Brodski Stupnik  
10. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog 

gorivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru  
11. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje 

poljoprivrednih rudina na područje Općine Brodski Stupnik  
12. Prijedlog Odluke o imenovanju komisije za davanje u zakup i prodaju 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Brodski 
Stupnik  

13. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Brodski 
Stupnik  

14. Prijedlog Odluke o pokretanju pojedinačnog ispravnog postupka za k.č.broj 
5200/2 k.o. Odvorci u svrhu izgradnje igrališta u Krajačićima  

15. Informacija o prijedlogu sufinanciranja troškova dovršetka izgradnje skloništa i 
troškova obavljanja poslova skloništa za životinje  

16. Prijedlog Odluke o prihvaćanju ponude za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni 
„Rižino polje“ Brodski Stupnik  

17. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji 
se financiraju iz Proračuna Općine Brodski Stupnik  

18. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja 
javne rasvjete na području Općine Brodski Stupnik  

19. Pitanja i prijedlozi vijećnika  
 
 
Točka 1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog  vijeća Općine Brodski Stupnik 

     Kako primjedbi na zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća nje bilo isti je 
jednoglasno usvojen. 

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

           periodu   
Goran Jelinić: Daje izvješće o provedenim aktivnostima od posljednje sjednice koja je bila 
koncem siječnja. Informira kako se  privodi kraju rekonstrukciju nastavka Slavonske ulice i 
ulice Josipa Kozara koja je završena u potpunosti te preostaje poslati  završno izvješće 
MRRFEU. U Slavonskoj ulici predstoji još završavanje bankina. Napominje kako je zima  
malo produljila  radove ali su ipak  pri kraju. Započeta je rekonstrukcija objekta Stare općine 
na kojoj postoje neki izvantroškovnički radovi koji prema prvoj situaciji iznose  cca  
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150.000,00 obzirom da je objekt iz doba Vojne krajine, a obijanje žbuke pokazalo je da se 
nalazi  u prilično lošem stanju zbog čega se moraju poduzimati radovi zaštite. Isto tako 
stepenište projektantski nije dobro izvedeno te su potrebne korekcije.  Predviđa se završetak 
radova do 01.07.2019. što je  u interesu  Općine jer će prije vratiti sredstva nazad. Kroz 
natječaje   MRRFEU    kandidirali smo zamjenu javne  rasvjete (256.000,00 ) na dionici 
B.Stupnik S.Slatinik te na trgovima, kao i  uređenje Lovačkog doma u Starom Slatiniku. 
(411.000,00).  Nadalje, pokušat će se preko Fonda za sufinanciranje projekata isfinancirati naš 
dio obveze po kandidiranim  projektima te napominje kako je po tom pitanju bio na sastanku 
sa gđom Katicom Mišković u MRRFEU.   
Na natječaj  Ministarstva graditeljstva kandidirali smo  unutarnje uređenje Sportskog doma u 
Starom Slatiniku (85.000,00) i uređenje parkirališta ispred groblja Brodski Stupnik 
(450.000,00 kuna ).  Provedeni su  natječaji za dodjelu sredstava udrugama. 
 Nadalje,  informira kako se na inicijalnoj  rang listi APPRRR-a  kandidirani projekt   Križni 
put i nalazi  na 10 mjestu od 46 projekata i za očekivati je da ćemo proći. Isto tako,  i Program 
ruralnog razvoja – nabavka opreme ( za šumoposjednike) na 15. smo mjestu te je također za 
očekivati da će biti prihvaćen.  
Tomislav Lovinčić: 1. Ukazuje na potrebu skidanja zaštitnog sloja sa stolarije na Lovačkoj 
kući kako se ne bi trajno zalijepila. 2.  Predlaže urediti ulaz na groblje u  Brodskom  Stupniku. 
Zlatko Prskalo: Ukazuje da je Proračunom planirana zamjena kapije na groblju Brodski 
Stupnik. 
Maja Medved: Ukazuje na učestale pritužbe građana na neuredne prostorije mrtvačnice i na 
nedostatak sredstava za čišćenje. 
Zlatko Prskalo: Ističe   kako  načelniku treba čestitati na  navedenim projektima. 
                           Općinsko vijeće primilo je Izvješće Općinskog načelnika na znanje. 

 
 
Točka 3. Prijedlog Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu   
 
Goran Jelinić: Daje detaljno pojašnjenje Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom za 
2018. godinu koje je dostavljeno vijećnicima uz materijale za sjednicu. Kako rasprave nije 
bilo Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik, jednoglasno je donijelo    
          

 
Z A K L J U Č A K  

o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom  
 na području Općine Brodski Stupnik za 2018. god. 

 
Tekst Zaključka u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
KLASA: 351-01/19-01/03 
URBROJ:2178/03-02-19-6 
Brodski Stupnik, 28. ožujak 2019.g.  
 

 
Točka 4. Prijedlog Izvješća o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih  

          od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i  
          davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u                      
          vlasništvu RH za 2018.g.  

 
Goran Jelinić:  Na  temelju članka 49. stavak 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (N.N. 
20/18), Općinski načelnik općine Brodski Stupnik, donosi  Izvješća o ostvarenju Programa 
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korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, 
privremenog korištenja i  davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog 
zemljišta u  vlasništvu RH za 2018.g. Sredstva ostvarena od zakupa, zakupa za ribnjake, 
prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva  poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području Općine Brodski Stupnik za 
2018. godinu u iznosu od sredstva od zakupa poljoprivrednog zemljišta 4.365,06 kuna, 
sredstva od koncesije poljoprivrednog zemljišta 71.500,00 kuna, sredstva od prodaje 
poljoprivrednog zemljišta 9.106,07 kuna, a utrošena su za programe katastarsko-geodetske 
izmjere zemljišta, sređivanja zemljišnih knjiga, za podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi 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, program očuvanja ugroženih područja i očuvanja biološke 
raznolikosti i program sufinanciranja i druge poticajne mjere za unaprjeđenje poljoprivrede i 
akvakulture kao i za sufinanciranje aktivnosti izrade programa, projekata i ostalih dokumenata 
neophodnih za provedbu mjera potpore iz Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020., 
 
Kako rasprave nije bilo Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik JEDNOGLASNO, donosi  

 

I  Z  V  J  E  Š  Ć  E  
o korištenju sredstava ostvarenih  od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom 

pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva  poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području Općine Brodski Stupnik 

 za 2018. godinu  
 
Tekst Izvješća u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
KLASA: 402-01/19-01/22 
URBROJ:2178/03-01-19-3 
Brodski Stupnik, 28. ožujak 2019.g.  
 

 
 

Točka 5. Prijedlog Izvješća o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih                 
               od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu  

         RH za 2018.  
 
Goran Jelinić: Daje detaljno Izvješća o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih 
od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2018. 
Sredstva od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta za 2018. godinu ostvareni su u  
iznosu od 2.003,55 kuna, a utrošena su za: sređivanje zemljišno knjižnog i katastarskog stanja 
poljoprivrednog zemljišta.   
Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće JEDNOGLASNO je donijelo  
 

  I Z V J E Ć E   
 o izvršenju Programa korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednog 

zemljišta za 2018. godinu 
 

KLASA: 402-01/19-01/24 
URBROJ:2178/03-01-19-3 
Brodski Stupnik, 28. ožujak 2019.g.  
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Točka 6. Prijedlog Izvješća o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih  
                od šumskog doprinosa za 2018. godinu   
 
Goran Jelinić: Na temelju  članka 65. Zakona o šumama («N.N.» broj 104/05) Općinski 
načelnik općine Brodski Stupnik, podnosi Općinskom vijeću Izvješća o ostvarenju Programa 
korištenja sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2018. godinu   
Sredstva  šumskog doprinosa za 2018. godinu ostvarena su u iznosu od 72.278,60 kuna i 
utrošena su za izgradnju komunalne infrastrukture sukladno Programu građenja objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na području općine Brodski Stupnik za 2018. godinu. 
Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće JEDNOGLASNO je donijelo 
 

I Z V J E Š Ć E 
o izvršenju Programa  utroška sredstava  šumskog doprinosa za 2018. godinu 

 
KLASA: 402-01/19-01/ 21 
URBROJ:2178/03-01-19-3 
Brodski Stupnik, 28. ožujak 2019. godine        
                                                                          
 
Točka 7. Prijedlog Izvješća o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih  

         od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za                 
         2018. godinu   

 
Goran Jelinić: Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim 
zgradama (NN 86/12), Općinski načelnik je u obvezi  podnijeti Općinskom vijeću  Izvješće o 
ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu.   
Sredstva od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2018. godini 
ostvarena su u iznosu od 29.837,45 kuna, a utrošena su za poboljšanje infrastrukturno 
nedovoljno opremljenih naselja sukladno Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2018. godinu. 

Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće JEDNOGLASNO je donijelo  
 

I Z V J E Š Ć E 
o izvršenju Programa sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru u 2018. godini  
  

KLASA: 402-01/19-01/23  
URBROJ:2178/03-01-19-3 
Brodski Stupnik, 28. ožujak 2019. godine        
 
 
Točka 8. Prijedlog Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za uređenje i održavanje  

                poljoprivrednih rudina na području općine Brodski Stupnik u 2018. godini   
 

Dragica Lončar: Na temelju članka 10.st.2. i članka 12.st.2. Zakona o poljoprivrednom 
zemljištu (N.N. br. 20/18) Općinski načelnik općine Brodski Stupnik podnosi Općinskom 
vijeću izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih 
rudina na području općine Brodski Stupnik u 2018.godini. 
Kao zaključak navodi činjenicu da je područje općine Brodski Stupnik u znatnom dijelu 
pokriveno zelenim obradivim površinama, ali i dijelom šumskim površinama, te su iste dosta 
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zapuštene. Općina Brodski Stupnik nastoji, prije svega aktivnim mjerama, potaknuti vlasnike 
i posjednike zemljišta na njihovo obrađivanje i sprječavanje njihove zakorovljenosti, te ćemo 
u 2019. godini objaviti informativni letak na web stranici i na oglasnim pločama, o obvezi 
redovitog održavanja poljoprivrednog zemljišta, te o štetnim posljedicama u slučaju 
oglušivanja o isto (novčane kazne i sl.). Navedeno se uglavnom odnosi većinom na brdski dio 
poljoprivrednih površina, dok su površine u nizinskom dijelu prilično obrađene i održavane.  
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće JEDNOGLASNO je donijelo 
 

Z A K L J U Č A K  
o prihvaćanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za uređenje i održavanje 

poljoprivrednih rudina na području općine Brodski Stupnik u 2018. godini 
 
Zaključak je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio.        
 
KLASA:320-01/19-01/02 
URBROJ: 2178/03-01-19-3 
Brodski Stupnik, 28. ožujak 2019. godine        
 
 
 
Točka 9. Prijedlog Odluke o zaduživanju Općine Brodski Stupnik   
  
Goran Jelinić: Predlaže da se donese odluka o zaduženju uzimanjem kratkoročnog kredita, na 
način da se zatraži dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu  Općine, koji se vodi 
kod Privredne banke Zagreb d.d., do iznosa od 1.000.000,00 kuna, na rok do 31. prosinca 
2019. godine. Namjena kredita je financiranje učešća u realizaciji kapitalnih projekata, zbog 
zatvaranja financijske konstrukcije. 
Uvjeti kredita su: 

− korištenje i povrat kredita: Kratkoročni kredit - prekoračenje po poslovnom računu u 
periodu do 12 mjeseci, 

− kamatna stopa: do 3,90% godišnje, fiksna. 
− naknada za korištenje: do 0,60 % na iznos odobrenog kredita 
− instrumenti osiguranja: mjenice i zadužnice . 

Marko Čorak: Postavlja upit načelniku je li se raspitao o uvjetima u drugim bankama. 
Goran Jelinić: Navodi kako  korištenje minusa po računu  predstavlja najjednostavniji model 
zaduživanja te izražava vjeru da to možda neće biti niti potrebno, ali je  potrebna   mjera 
opreza. 
Zlatko Prskalo: Također podržava da se Općina mora na ovaj način osigurati obzirom da se 
ove godine ulazi u veliki zahvat – uređenje objekta „Stare općine“. 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće JEDNOGLASNO je donijelo  

 
O D L U K U 

o zaduživanju Općine Brodski Stupnik temeljem okvirnog kredita  
po  transakcijskom računu  

 
Akt u propisanoj formi u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
KLASA: 403-01/19-01/01 
URBROJ:2178/03-02-19-2 
Brodski Stupnik, 28. ožujak 2019. godine        
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Točka 10. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog  
            gorivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru  

 
Goran Jelinić: daje detaljno obrazloženje prijedlog odluke i kako rasprave nije bilo, Općinsko 
vijeće JEDNOGLASNO je donijelo  

O D L U K U 
o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada 

biljnog porijekla na otvorenom prostoru 
Akt u propisanoj formi u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
KLASA: 320-01/19-01/05 
URBROJ: 2178/03-02-19-2 
Brodski Stupnik, 28. ožujak 2019. godine        
 
 
Točka 11. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i     
                  održavanje poljoprivrednih rudina na područje Općine Brodski Stupnik  

Dragica Lončar: Novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu obvezuje JLS na usklađenje ranije 
donesenih odluka, točnije članak 10. st. 1. i 12. st. 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu 
(»Narodne novine« broj 20/18). Odlukom o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i 
održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Brodski Stupnik se propisuju sve 
potrebne agrotehničke mjere na poljoprivrednom zemljištu u slučajevima u kojima bi 
propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, 
mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, radi održavanja i zaštite 
poljoprivrednog zemljišta na području Općine Brodski Stupnik.Nadzor nad provođenjem 
Odluke obavlja poljoprivredni redar. Do prijema u službu poljoprivrednog redara, nadzor nad 
provođenjem ove odluke provodit će komunalni redar.   

Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće JEDNOGLASNO je donijelo 

O D L U K U 
o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina 

na području Općine Brodski Stupnik 

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

KLASA:320-01/19-01/01 
UBROJ: 2178/03-02-19-2 
Brodski Stupnik, 28. ožujak 2019. godine        
 
 
Točka 12. Prijedlog Odluke o imenovanju komisije za davanje u zakup i prodaju  
                  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Brodski  
                  Stupnik  
 
Goran Jelinić. Na temelju članka 31. stavak 13. i članka 65.  stavak 2. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» broj 20/18) u obvezi smo od strane Općinsko 
vijeće  imenovati Povjerenstvo za davanje u  zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu države na području Općine Brodski Stupnik po jedan predstavnik pravne, 
geodetske  i agronomske struke, te dva predstavnika Općinskog vijeća. Zadaća Povjerenstva 
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je provođenje postupaka davanja u zakup i prodaju  poljoprivrednog zemljišta te davanje 
prijedloga o izboru najpovoljnije ponude. U Povjerenstvo se predlaže:  
1. Zlatko Prskalo, pravnik 
2. Nikola Medved, geodeta 
3. Antonija Lončarić, agronom 
4. Marko Čorak, predstavnik Općinskog vijeća 
5. Tomislav Lovinčić, predstavnik Općinskog vijeća 
 
Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće JEDNOGLASNO je donijelo  
 

O D L U K U   
o imenovanju Povjerenstva za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu države na području Općine Brodski Stupnik 
 

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

KLASA: 320-01/19-01/03 
URBROJ:2178/03-02-19-1 
Brodski Stupnik, 28. ožujak 2019. godine 
 
 
Točka 13. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed  
                 poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Brodski  
                 Stupnik  
 
Goran Jelinić: Predlaže da se sukladno članku 39. stavak 2. i članak 67. stavak 1. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» broj 20/18) imenuje Povjerenstvo za uvođenje 
u posjed zakupnika i kupaca poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području 
Općine Brodski Stupnik u sastavu : 

1. Zlatko Prskalo, pravnik        
2. Nikola Medved, geodeta      
3. Antonija Lončarić, agronom        

Zadaća Povjerenstva je da na osnovi sklopljenog ugovor o prodaji ili zakupu, kupca odnosno 
zakupnika uvodi u posjed u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora, odnosno po skidanju 
usjeva dosadašnjeg posjednika, o čemu sastavlja zapisnik 
 
Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće JEDNOGLASNO je donijelo  
 

O D L U K U   
o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed kod zakupa i prodaje 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području 
Općine Brodski Stupnik 

 
Akt u propisanoj formi u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
KLASA: 320-01/19-01/04 
URBROJ:2178/03-02-19-1 
Brodski Stupnik, 28. ožujak 2019. godine 
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Točka 14. Prijedlog Odluke o pokretanju pojedinačnog ispravnog postupka za  
           k.č.broj 5200/2 k.o. Odvorci u svrhu izgradnje igrališta u Krajačićima  

 
Goran Jelinić: Radi se o potrebi uređenja već postojećeg malonogometnog igrališta u 
Krajačićima. Daje podatke o vlasništvu temeljem povijesnog izvatka. Imaju svjedoci koji 
mogu u postupku dokazivanja potvrditi činjenicu o ranijim radnjama zamjene nekretnine a 
koja nije nikada riješena. Predlaže da se angažira odvjetnik koji će pomoći u rješavanju istog. 
Nakon provedene rasprave u kojoj su sudjelovali Zlatko Prskalo i Marko Čorak, usuglašen je 
stav da se  pokrene i otvoriti pojedinačni ispravni postupak pri zemljišno-knjižnom odjelu 
Općinskog suda u Slavonskom Brodu za k.č.br. 5200/2, k.o. Odvorci, upisanu u z.k.ul. broj 
2157, opisana kao gradilište Krajačići, površine 339 m2, sada upisano vlasništvo Adama 
Buđinskog, Grižići br. 19.. 

Općinsko vijeće JEDNOGLASNO je donijelo  
   

O D L U K U 
o pokretanju i otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka  

 
Tekst Odluke o pokretanju i otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka  u prilogu je 
zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
  
KLASA: 360-01/19-01/02 
URBROJ: 2178/03-02-19-8 
Brodski Stupnik, 28. ožujak 2019. 
 
 
Točka 15. Informacija o prijedlogu sufinanciranja troškova dovršetka izgradnje  
                  skloništa i troškova obavljanja poslova skloništa za životinje  
 
Goran Jelinić: Ukazujući na obvezu prema Zakonu o zaštiti životinja koji propisuje izgradnju 
skloništa za životinje, izražava nezadovoljstvo  smatrajući kako  Županija  po tom pitanju nije 
poduzela gotovo ništa. Informira vijećnike kako je organiziran sastanak sa općinama koje se 
pozivaju da se uključe u izgradnju azila. Zaključcima su dani iznosi prema kojima se 
procjenjuje da obveza Općine Brodski Stupnik iznosi 117.397,57 kuna i to na bazi  2 psa. 
Ističe kako sam sastanak  nije dobro pripremljen te je dan podatak samo o trošku izgradnje, 
dok ostali troškovi nisu ukalkulirani, a koji bi iznosili dodatnih cca 30.000,00 kuna godišnje i 
to samo  na bazi izračuna za 2 psa. Ne podržava ovaj prijedlog te iznosi informaciju kako 
postoji inicijativa od strane Općine Sibinj koja bi izgradila sklonište, a korisnici – općine bi 
plaćali naknadu mjesečno po boksu, neovisno jesu li životinje u njemu ili ne, što bi otprilike 
bilo u okviru 30.000,00. 
Josipa Gavran Ećimović: Informira kako su učestali pozivi predstavnika udruge za zaštitu 
životinja koja inzistira da općine financiraju njezin rad koji obavlja na način da po dojavi 
skuplja životinje u neregistrirano sklonište tvrdeći da među njima ima pasa sa područja  
općine Brodski Stupnik. 
Zlatko Prskalo: Predlaže da joj se uputi dopis s povratnicom  u kojemu ju, pozivajući se na 
Zakon o zaštiti životinja, treba upozoriti na nepostojanje minimalnih uvjeta za držanje 
životinja. 
               Općinsko vijeće primilo je Informaciju na znanje. 
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Točka 16. Prijedlog Odluke o prihvaćanju ponude za prodaju zemljišta u Poslovnoj  
                  zoni „Rižino polje“ Brodski Stupnik  
 
Zlatko Prskalo: Konstatira da se tvrtka VERTEX d.o.o. Josipa Lovretića 12, 35000 Slavonski Brod 
OIB:65787786446, prijavila na raspisani Natječaj objavljen u «Posavskoj Hrvatskoj» od 25. srpnja 
2008. godine za kupnju dijela k.č. 1911/4 - Dvorište Jelas  sa površinom od 2795 m2, koja će biti 
isparcelizirana prema priloženom prijedlogu a koja se u naravi nalazi u Gospodarskoj zoni «Rižino 
polje» u Brodskom Stupniku i ponudio cijenu u iznosu od 10,00 kuna/m2.  

Na navedenoj čestici planirana je gradnja poslovno-proizvodnog objekta u skladu s priloženim 
Sažetkom investicijskog programa. U svrhu valjanosti ponude dostavljen je dokaz o uplati jamčevine u 
iznosu od 1.397,50 kuna što iznosi 5% od početne cijene.   
 Tvrtka VERTEX d.o.o. Josipa Lovretića 12, 35000 Slavonski Brod OIB:65787786446 je uz 
prijavu na Natječaj  priložila svu traženu dokumentaciju: Sažetak investicijskog programa, izvadak iz 
sudskog registra, podatke o solventnosti  na dan 24.3.2019.,  informaciju o bonitetu, račun dobiti i 
gubitka  za 2016 i 2017., potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga, potvrdu Općine da nema duga, 
potvrdu o izvršenoj uplati jamčevine i tako ispunila sve uvjete iz Natječaja. 
 
Goran Jelinić: Obzirom na činjenicu da je pokazao ozbiljan interes, predlaže Općinskom vijeću 
donošenje odluke o prihvaćanju ponude.  
 
Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće JEDNOGLASNO je donijelo  

O D L U K U 
o prihvaćanju ponude za prodaju dijela zemljišta u Poslovnoj zoni  Brodski Stupnik ponuditelju  

VERTEX d.o.o. Josipa Lovretića 12, 35000 Slavonski Brod  
 
Tekst Odluke u propisanoj formi u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
KLASA: 940-01/19-01/05 
URBROJ:2178/03-02-19-5 
Brodski Stupnik,  28. ožujak 2019.g. 
 
 
Točka 17. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje poslova prijevoza  
                  pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Brodski Stupnik  
 

Dragica Lončar: Pravni temelj za donošenja odluke o izboru osobe za obavljanje poslova 
prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Brodski Stupnik propisan je 
člankom 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti kojim je određeno da jedinica lokalne 
samouprave može obavljanje poslova povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju pisanog 
ugovora najdulje na vrijeme od četiri godine.  

Nadalje, sukladno Odluci o određivanju poslova prijevoza pokojnika  koje se 
financiraju iz proračuna Općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 23/15)  Općinski načelnik je 6.03.2019. godine donio Odluku o raspisivanju 
natječaja za obavljanje  poslova prijevoza  pokojnika te imenovao Povjerenstvo za provedbu 
postupka prikupljanja ponuda. Odluka o raspisivanju natječaja objavljena je 6.3.2019.g. na 
Internetskim stranicama općine.  

Nakon isteka roka za dostavu ponuda Zapisnikom o radu povjerenstva utvrđeno je da 
je pristigla jedna ponuda ponuditelja «PALMA», cvjećarna i pogrebne usluge, Andrije 
Štampara 37, Slavonski  Brod, OIB: 39392394875, vl. Jasna Zirdum koja je prema sadržaju i 
sposobnosti ocjenjena prihvatljivom jer potpuno udovoljava svim uvjetima i zahtjevima 
traženim pozivom za dostavu ponuda.  
Goran Jelinić: Na temelju provedenog postupka prikupljanja ponuda za povjeravanje 
obavljanja poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Brodski 
Stupnik (preuzimanje i prijevoz  umrle osobe  ili posmrtnih ostataka osobe za koju nije 
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moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije) za razdoblje od četiri godine (2019.-2023.) 
predlaže Općinskom vijeću donošenje odluke o izboru ponudu ponuditelja «PALMA», 
cvjećarna i pogrebne usluge, Andrije Štampara 37, OIB:39392394875, vl. Jasna Zirdum uz 
cijenu od 600,00 kuna bez PDV-a. 
 

Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće JEDNOGLASNO je donijelo  
 

O D L U KU 
o izboru osobe za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koje se financiraju  

iz proračuna Općine Brodski Stupnik 
 
Akt u propisanoj formi u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
KLASA:UP/I-501-01/19-01/01 
URBROJ: 2178/03-02-19-8 
Brodski stupnik, 28. ožujak 2019.g. 
 
 
Točka 18. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti  

           održavanja javne rasvjete na području Općine Brodski Stupnik  
 
Dragica Lončar: Pravni temelj za donošenja odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne 
djelatnosti održavanja javne rasvjete propisan je člankom 48. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu, kojim je određeno da jedinica lokalne samouprave može obavljanje 
komunalnih djelatnosti koje se financiraju isključivo iz njezina proračuna povjeriti fizičkoj ili 
pravnoj osobi na temelju pisanog ugovora najdulje na vrijeme od četiri godine.  
Općinski načelnik je 12.03.2019. godine donio Odluku o provedbi postupka prikupljanju 
ponuda za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Brodski Stupnik 
te imenovao Povjerenstvo za provedbu postupka prikupljanja ponuda. Pozivi za dostavu 
ponuda upućeni su  na tri adrese. Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda, stručno 
povjerenstvo je utvrdilo da su pravovremeno zaprimljene 2 ponude: 1. ponuda: OBRT  
ELEKTRO-TIM  Sv. Valentina 39, Vidovci, 34000 Požega, vl. Tomislav Čabraja, 
OIB:74098506277 i 2. ponuda: ELEKROINSTALATERSKI  OBRT vl. Ivan Safundžić, 
Krajačići 17, 35253 Sibinj OIB:17467123552. Nakon pregleda dokumentacije utvrđeno je da 
su obje ponude ocjenjene prema sadržaju i sposobnostima  prihvatljive te je izvršeno 
rangiranje ponuda prema cijenama. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude, između 
prihvatljivih ponuda, je najniža ukupna cijena ponude. Ponuditelj 
ELEKROINSTALATERSKI OBRT vl. Safundžić Ivan, Krajačići 17, 35253 Sibinj 
OIB:17467123552 ponudio je najnižu ukupnu cijenu ponude što je utvrđeno zapisnikom o 
pregledu i ocjeni ponuda.  
Goran Jelinić: Predlaže Općinskom vijeću donošenje odluke o prihvaćanju najpovoljnije 
ponude za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine 
Brodski Stupnik za razdoblje od 4 godine, ponuditelja ELEKTROINSTALATERSKI OBRT 
vl. Safundžić Ivan, Krajačići 17, 35252 Sibinj, OIB:17467123552 obzirom da je Ponuda br. 
15/2019 od 22.03.2019. godine prihvatljiva, prikladna i pravilna ponuda sposobnog 
ponuditelja s najnižom cijenom.   
 
 Kako rasprave nije bilo Općinsko vijeće JEDNOGLASNO je donijelo  
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O D L U KU 
o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti  održavanja javne rasvjete na 

područje Općine Brodski Stupnik 
 
 Akt u propisanoj formi u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
KLASA:UP/I-402-01/19-01/25 
URBROJ: 2178/03-02-19-10 
Brodski Stupnik, 28. ožujak 2019.g. 

 
 

Točka 19. Pitanja i prijedlozi vijećnika  
 
Tomislav Lovinčić: Upućuje na potrebu zamjene table „Općina Brodski Stupnik“ na izlazu iz 
naselja Stari Slatinik, koja je ispucala i koju je potrebno  promijeniti. Isto tako, predlaže 
nabavku primjerenog razglasa za potrebe sprovoda na grobljima obzirom da se ne čuje dobro. 
Goran Jelinić: Napominje kako je to primijećeno te pojašnjava kako postoji namjera da se na 
svim ulazima u Općinu postave turističke oznake, za što će biti potrebno ishoditi suglasnost 
ŽUC-a. Naglašava da bi bila potrebna suradnja sa županijskim institucijama koje bi mogle 
financirati ovaj projekt. Vezano za razglas ukazuje na problematiku kako je to jedna dodatna 
usluga, a osim toga, potrebna je osoba koja će time upravljati. 
Milan Magdić: Informira o prijedlogu župnika da se  instalira stupni razglas. 
Zlatko Prsklao: Predlaže komunicirati sa „Palmom“ i ukazati na potrebu  jačeg razglasa. 
Goran Jelinić: Ističe kako će to prenijeti direktoru općinskog komunalnog poduzeća da istraži 
mogućnosti sa Palmom. 
Tomislav Lovinčić: Postavlja upit vezan za rješavanje odvodnje u ulici A.G Matoša. 
Goran Jelinić: Informira da će u sklopu parcelacije u Gospodarskoj zoni i rješavanja 
zaobilaznice u Starom Slatiniku, izaći  geodet  koji će snimiti situaciju i dati prijedlog 
rješenja. 
Zlatko Prskalo: Predlaže istražiti na koji način je moguće izgraditi kanal za odvodnju. 
Maja Medved: 1. Upozorava na stazu pokraj kanala u Starom Slatiniku kod obiteljske kuće 
Medved, koja samo što nije propala i koja predstavlja opasnost za pješake. 
2. Predlaže da se ukloni panj sa igrališta u ulici A. Rašića te da se poravna teren. 
3. Postavlja upit je li rađena drenaža na igralištu kod škole jer bude blata  kad padne kiša. 
4.U Slavonskoj ulici ima dosta smeća po kanalima i po česticama.   
Goran Jelinić: Ističe kako će se raditi na održavanju javnih površina kako bi se otklonili 
nedostatci. Pojašnjava kako radovi na cesti još nisu završeni, to jest, slijedi izgradnja bankina. 
Nadalje, izražava nezadovoljstvo izvedbom te ističe kako će trebati nasipanje kako bi se 
ublažila kosina sa južne strane koja je znatno povišena. 
Antonija Lončarić: Predlaže tražiti postavljanje zvukobrana koji bi štitili od buke stanovnike 
uz autocestu. 
Tomislav Lovinčić: Informira o prijedlogu predsjednika KUD-a „Zrinski“ da se poravna  grb 
koji je postavljen  trgu, za potrebe boljeg organiziranja manifestacije „Stupničke berbe 
grožđa“. 
Goran Jelinić: Slaže se sa prijedlogom, ali trenutno taj zahvat nije prioritet. 
Marko Čorak:Informira o sjednici županijskog savjeta mladih na kojoj je bio prisutan i kojom 
prilikom je pohvalio nastojanja općine u donošenju pozitivnih odluka za mlade. 
Goran Jelinić: Izražava nezadovoljstvo što u Općini Brodski Stupnik nije uspjelo osnivanje 
Savjeta mladih.  Nadalje, informira kako se radi novi projekt za Poljoprivredno-poduzetnički 
inkubator koji će se sastojati od dvije zgrade od kojih će jedna biti proizvodno-prerađivačka, a 
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druga će biti ULO hladnjača.  Projekt će biti financiran  85% kroz ne  ITU-mehanizam, što 
predstavlja iznos od 27.000.000,00 kuna od ukupne vrijednosti od 31.000.000,00 kuna. 
Josipa Gavran Ećimović: Postavlja upit hoće li sadašnji stanari u blizini Gospodarske zone 
moći neometano stanovati i nakon izgradnje Inkubatora. 
Goran Jelinić: Pojašnjava kako je prostornim planom  predviđena mogućnost stanovanja. 
U nastavku daje informaciju o stanju sigurnosti navodeći kako je prema Izvješću PU Brodsko-
posavske počinjeno manje kaznenih dijela u odnosu na isto razdoblje 2018.godine. 
  
        Pitanja i prijedloga više nije bilo te je Predsjednik Općinskog vijeća Općine Brodski 
Stupnik zaključio rad sjednice u 21,37 sati. 

   

                   

 Zapisničar:                                                                                Predsjednik:             
 
Reza Marceković                                                    Zlatko Prskalo, bacc.admin.public. 
 
 
 
 
 


