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         REPUBLIKA HRVATSKA  

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

    OPĆINA BRODSKI STUPNIK 

                Općinsko vijeće 

 

KLASA:021-05/19-02/03 

URBROJ:2178/03-02-19-2 

Brodski Stupnik,  28. svibanj 2019. godine 

 

Z A P I S N I K  

 

            o radu 15. sjednice Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik održane 28. svibnja 

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. MAJA MEDVED                                                    2. GORAN BLATANČIĆ  

3. ANTONIJA LONČARIĆ,                                       3. MARTIN HORVATOVIĆ 

4. DRAŽEN KLISURIĆ,                                             4. JOSIPA GAVRAN EĆIMOVIĆ 

5. MAJA MEDVED                                                     5. MARKO ČORAK                                

6. ALEN KLJUČEVIĆ  

7. MILE MAGDIĆ 

8. TOMISLAV LOVINČIĆ (nazočan od  20,45) 

 

Ostali nazočni:  

1.  Goran Jelinić, općinski načelnik, 

2.   Dragica Lončar – pročelnica JUO,  

3.   Ankica Madžar – službenica u Jedinstvenom upravnom odjelu 

4.   Reza Marceković – službenica u Jedinstvenom upravnom odjelu,  

 

Zapisničar: Reza Marceković,  

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

nazočno 7 članova Općinskog vijeća što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje. Kako 

primjedbi  na dnevni red nije bilo isti je  jednoglasno usvojen.   

 

D N E V N I   R E D: 

1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog  vijeća Općine Brodski Stupnik 

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

3. a) Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Brodski Stupnik za 

2018. godinu  

      b) Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2018. godine 

      c) Odluka o izvršenju Plana razvojnih programa za 2018.g.  

4. a). Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja  

          komunalne infrastrukture za 2018.g.  
     b). Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja  

           komunalne  infrastrukture za 2018.g.  

     c). Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa  izgradnje i održavanja objekata u    
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          vlasništvu  Općine Brodski Stupnik za 2018.g. 

     d).  Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa razvoja  

           gospodarstva i ruralnog turizma za 2018.g   
     e).  Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi i  

           zdravstvene zaštite za 2018.g.   

     f).  Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa vatrogastva,  

           civilne zaštite i protugradne obrane za 2018.g.   

     g).  Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u     

           području društvenih djelatnosti za  2018.g.    
5. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća inventurnog povjerenstva o popisu imovine i    

    obveza na dan 31.12.2018.godine  

6. Prijedlog Zaključka o neprihvaćanju prijedloga za solidarno participiranje u  

    troškovima dovršetka  izgradnje skloništa u vlasništvu Grada Slavonskog Broda  

7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju pisma namjere  i korištenju usluga azila za životinje  

    tvrtke PRAXIS-VET d.o.o. u Sibinju   

8. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o dodjeli javne usluge prikupljanja  

    miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine  

    Brodski Stupnik   

9. Prijedlog Odluke o kupnji  građevinskog zemljišta u Brodskom Stupnik  k.č. broj  

    183/1 k.o. Brodski Stupnik   

10. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog  

      redarstva  

11. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u Brodskom Stupniku,  

       Stjepana Radića 52 – zgrada „Stare škole“ – kat    

12. Prijedlog Odluke o osnivanju, sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite Općine  

       Brodski  Stupnik  

13. Prijedlog Odluke o nastavku uređenja objekta Lovačke kuće (vidikovca) u Starom  

      Slatiniku   

14. Prijedlog Odluke o rekonstrukciji javne rasvjete na državnoj i županijskoj    

      prometnici u naselju Stari Slatinik i Brodski Stupnik   

15. Prijedlog Odluke o rekonstrukciji malonogometnog igrališta u  naselju Krajačići   

16. Prijedlog Odluke o prihvaćanju ponude za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni    

      „Rižino polje“ Brodski Stupnik  

17. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu javnih priznanja Općine  

      Brodski Stupnik   

18. Pitanja i prijedlozi vijećnika  

 

 

Točka 1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog  vijeća Općine Brodski Stupnik 

     Kako primjedbi na zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća nje bilo isti je 

jednoglasno usvojen. 

 

 

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

           periodu   

 

Goran Jelinić:  U tijeku izvještajnog razdoblja pokrenuto je ili nastavljeno niz aktivnosti oko 

izrade projektne dokumentacije i svih potrebnih dokumenata za prijavu na buduće raspisane 

natječaje iz nacionalnih i  programa EU.  
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Potpisani su ugovori javne nabave radova 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  

Nastavljena je izrada projektne dokumentacije i Studije izvodljivosti projekta 

„Poljoprivredno-poduzetničkog inkubatora“ u našoj gospodarskoj zoni, a za što Općina ima 

osigurano financiranje EU sredstvima (85%). 

- Završeni  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 je poslan i prihvaćen završni Izvještaj 

MRRFEU 

Nastavljena  je izgradnja Slavonske ulice financirane iz Podmjere 7.2.2. PRR RH 2014-2020., 

vrijednosti 1.545.000,00 kn te slijedi tehnički prijem, odnosno ishođenje uporabne dozvole. 

Za projekt Rekonstrukcija i opremanje zgrade “Stara općina” u zgradu javne namjene – 

Nastavljeni su poslovi na rekonstrukciji „Igraonice i turističko informativnog centra“, 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. 

 -Ishodovana je građevinska dozvola za „Parkiralište 2“ („boćalište“). 

-U završnoj fazi su radovi malonogometnog igrališta u Krajačićima 

-U suradnji sa Zavodom za prostorno planiranje u završnoj fazi prije javnog uvida su radnje 

oko 5.Izmjena u dopuna Prostornog plana Općine. 

Plan i program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem je na odobrenju u Ministarstvu 

poljoprivrede, nakon čega slijedi javni uvid te će isti biti potrebno ponovo odobriti Općinsko 

vijeće. 

-U završnoj fazi je izrada Strategije razvoja turizma Općine, za izradu koje smo odobreni EU 

financiranjem kroz Program ruralnog razvoja RH 2014-2020., Podmjere 7.1.1., za iznos 

38.250,00 kn. 

-Projektom „Aktivni u zajednici“ uz sudjelovanje udruga sa područja Općine predvođenih 

udrugom Zlatnik uredile su se učionice u PŠ Stari Slatinik, a Općina je sufinancirala radove u 

ukupnom iznosu 70.000,00 kn, dok je ukupna vrijednost radova i opremanja preko 150.000,00 

kn 

-U suradnji sa investitorom, Hrvatskim cestama d.d. nastavljene su aktivnosti projekta 

rekonstrukcije Ulice Ilije Martinovića u Starom Slatiniku, prometnog sustava cestovnog 

prometa-rekonstrukcija državne cesta DC525, gradnja obostrano biciklističko-pješačke staze i 

oborinske odvodnje sa predmetnih površina 

-Sanirane su udarne rupe nerazvrstanih cesta u ulicama Radničko naselje, Zrinska,  A.Rašića i 

Omladinska te na parkiralištu ispred Općine 

-Potpisan je ugovor sa MRRFEU u iznosu 200.000,00 za projekt nastavka izgradnje „Lovačke 

kuće“ u Starom Slatiniku, ukupne fazne vrijednosti 403.000,00 kn 

-Drugi prijavljeni projekt „Rekonstrukcija javne rasvjete“ je na rezervnoj listi te se nadamo 

odobrenju do kraja godine 

-Na natječaju MGiPU nije odobren niti jedan od 2 prijavljena projekta (Parkiralište pokraj 

groblja u Br.Stupniku i Uređenje unutrašnjih prostorija Sportskog doma u St.Slatiniku) 

-Odlukom MIDIM-a Općini je darovano 10 ha zemljišta za potrebe proširenja Gospodarske 

zone „Rižino polje“ 

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

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

-Mjerom javnog rada HZZ-a je zatraženo je zapošljavanje 6 djelatnika koji bi obavljali 

poslove uređenja okoliša i javnih površina. 



 4 

-Načelnik i predstavnici udruga sudjelovali su na obilježavanju Dana Općine Stupnik (ZG) te 

smo na taj način ponovo oživjeli suradnju između prijateljskih općina 

U ovom izvještajnom razdoblju Općina je u granicama svojih mogućnosti provodila socijalni 

program općine i pomogla u radu knjižnice.   

                 Općinsko vijeće primilo je Izvješće Općinskog načelnika na znanje. 

 

 

Točka 3.  

a) Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Brodski Stupnik za  

    2018. godinu  

Goran Jelinić: Naglašava kako je Proračun za 2018. Godinu izvršen uz vrlo mala odstupanja 

te ostvaren u apsolutnoj pozitivi . Prema  Računu prihoda i rashoda, ukupne prihode  u iznosu 

od 7.620.959,43 kuna čine  prihodi poslovanja u iznosu od 7.415.734,66 kuna te prihodi od 

prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 205.224,77 kuna. Ukupne rashode u iznosu od 

7.010.590,00 kuna čine rashodi poslovanja u iznosu od 4.707.200,78 kuna i rashodi za 

nabavku nefinancijske imovine u iznosu od   2.303.389,22 kuna. Razlika prihoda i rashoda 

čini višak u iznosu od 610.369,43 koji zajedno s raspoloživim sredstvima iz prethodnih 

godina u iznosu od 123.375,69 kuna čini ukupni višak u iznosu od 733.745,12 kuna. Općina 

se nije zaduživala u toku 2018. godine.  Ističe kako je stanje obveza apsolutno pod kontrolom 

te ih je većina  u međuvremenu izmirena. U nastavku daje detaljno pojašnjenje  prihoda i 

rashoda kroz opći dio proračuna kao i analizu prihoda prema izvorima financiranja te kroz 

posebni dio daje  analizu proračuna po programima. 

Zlatko Prskalo: Konstatira kako je izvješće pozitivno i u okvirima planiranoga. 

                      Predsjednik Općinskog vijeća dao je Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna 

Općine Brodski Stupnik  za 2018.g na usvajanje. 

                     Po provedenom glasovanju Općinsko vijeće je, na prijedlog Predsjedavajućeg,  

jednoglasno donijelo                

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Brodski Stupnik 

 za 2018. godinu 

 

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

 

KLASA:400-05/19-01/03 

URBROJ:2178/03-02-19-3 

Brodski Stupnik, 28. svibanj 2019.g. 

 

b) Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2018. godine 

 

Goran Jelinić: daje obrazloženje prijedloga Odluke i konstatira da saldo poslovanja iskazan u 

Bilanci na dan 31.12.2018.g. iznosi:  

- višak prihoda poslovanja   1.708.332,64 kune, 

- manjak prihoda od nefinancijske imovine  974.587,52 kune 

- ukupan višak prihoda 733.745,12 kuna       

 Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo   

          

O d l u k u   

o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2018. godine 

 

Akt u propisanoj formi u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio 
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KLASA:400-05/19-01/03 

URBROJ:2178/03-02-19-4 

Brodski Stupnik, 28. svibanj 2019.g. 

 

 

c) Odluka o izvršenju Plana razvojnih programa za 2018.g.  

 

Goran Jelinić: daje obrazloženje prijedloga Odluke o izvršenju Plana razvojnih programa za 

2018.g. sukladno priloženom izvještaju.  

 Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo       

       

O d l u k u 

o izvršenju Plana razvojnih programa za 2018.g. 

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

 

KLASA:400-05/19-01/03 

URBROJ:2178/03-02-19-5 

Brodski Stupnik, 28. svibanj 2019.g. 
 

 

Točka 4.   

 

a). Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja  

     komunalne infrastrukture za 2018.g.  
Goran Jelinić: daje obrazloženje Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne 

infrastrukture za 2018.g. i kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo       

       

Z a k l j u č a k  

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja 

komunalne infrastrukture za 2018.g 
 

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

 

KLASA:402-01/19-01/33 

URBROJ:2178/03-02-19-2 

Brodski Stupnik, 28. svibanj 2019.g. 
 

 

b). Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja   

       komunalne  infrastrukture za 2018.g.  

 

Goran Jelinić: daje obrazloženje Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne 

infrastrukture za 2018.g. i kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo       

       

Z a k l j u č a k 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 

komunalne  infrastrukture za 2018.g. 

 
 

 Akt u propisanoj formi u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio 
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KLASA:402-01/19-01/34 

Brodski Stupnik, 28. svibanj 2019.g. 

URBROJ:2178/03-02-19-2 
 

 

c). Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa  izgradnje i održavanja objekata u    

      vlasništvu  Općine Brodski Stupnik za 2018.g. 

 

Goran Jelinić: daje obrazloženje Izvješća o izvršenju Programa izgradnje i održavanja 

objekata u vlasništvu  Općine Brodski Stupnik za 2018.g. i kako rasprave nije bilo, Općinsko 

vijeće jednoglasno je donijelo       

       

 

Z a k l j u č a k 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa  izgradnje i održavanja objekata u 

vlasništvu  Općine Brodski Stupnik za 2018.g. 
 

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

 

KLASA:402-01/19-01/35 

URBROJ:2178/03-02-19-2 

Brodski Stupnik, 28. svibanj 2019.g. 
 

 

d). Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa razvoja  

     gospodarstva i ruralnog turizma za 2018.g   
 

Goran Jelinić: daje obrazloženje Izvješća o izvršenju Programa razvoja gospodarstva i 

ruralnog turizma za 2018.g  i kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo       

       

Z a k l j u č a k 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa razvoja gospodarstva  

i ruralnog turizma za 2018.g 
 

 

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

 

KLASA:402-01/19-01/37 

URBROJ:2178/03-02-19-2 
 

 

e).  Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi i  

      zdravstvene zaštite za 2018.g.    

 

Goran Jelinić: daje obrazloženje Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi i  

zdravstvene zaštite za 2018.g.  i kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je 

donijelo       

Z a k l j u č a k 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi i  

zdravstvene zaštite za 2018.g. 

 

 Akt u propisanoj formi u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio 
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KLASA:402-01/19-01/39 

URBROJ:2178/03-02-19-2 

Brodski Stupnik, 28. svibanj 2019.g. 

 

f).  Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa vatrogastva, civilne  

       zaštite i protugradne obrane za 2018.g.   

 

Goran Jelinić: daje obrazloženje Izvješća o izvršenju Programa vatrogastva, civilne        

zaštite i protugradne obrane za 2018.g. i kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno 

je donijelo             

Z a k l j u č a k 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa vatrogastva, civilne 

zaštite i protugradne obrane za 2018.g. 

 

 

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

 

KLASA:402-01/19-01/36 

URBROJ:2178/03-02-19-2 

Brodski Stupnik, 28. svibanj 2019.g. 

 

 

g).  Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u     

       području društvenih djelatnosti za  2018.g.    
 

Goran Jelinić: daje obrazloženje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u           

području društvenih djelatnosti za  2018.g. i kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće 

jednoglasno je donijelo             

Z a k l j u č a k 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 

području društvenih djelatnosti za 2018.g. 
 

 

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

 

KLASA:402-01/19-01/38 

URBROJ:2178/03-02-19-2 

Brodski Stupnik, 28. svibanj 2019.g. 

 

 

Točka 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća inventurnog povjerenstva o popisu  

                imovine i  obveza na dan 31.12.2018.godine  

 

Dragica Lončar: Pojašnjava kako je Komisija za popis imovine i obveza za Općinu Brodski 

Stupnik,  imenovana od strane Općinskog načelnika u sastavu: Dragica Lončar, predsjednik, 

Reza Marceković,član i Nikola Čuljak,član. Komisija je podnijela Izvještaj o godišnjem 

popisu dugotrajne imovine i sitnog inventara sa stanjem 31.12.2018. prema kojemu nabavna 

vrijednost imevine iznosi 52.111.501,02 kuna,ispravak vrijednosti  iznosi 15.210.267,27 kuna 

te sadašnju vrijednost čini iznos od 36.901.233,75 kuna. Ukupna nabavna vrijednost sitnog 

inventara iznosi 40.394.,67 kuna, ukupno stanje nepodmirenih obveza 406.107,44 kuna, a 

ukupna potraživanja 2.502.483,06. Stanje žiro računa kod poslovnih banaka sa 31.12.2018. 

iznosi 1.428,068,00 kuna, ukupni prihodi iznose 7.620.959,43, ukupni rashodi  7.010.590,00 
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što čini višak prihoda za 2018.g. u iznosu od 610.369,43 kuna što sa sredstvima iz prethodne 

godine u iznosu od 123.375,69 čini ukupni višak od 733.745,12 kuna. Općina Brodski 

Stupnik nije se zaduživala u protekloj godini. 

Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo             

O d l u k u  

o usvajanju Izvješća inventurnog povjerenstva o popisu 

imovine i  obveza na dan 31.12.2018.godine 

 

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

 

KLASA:400-05/18-01/04 

URBROJ:2178/03-02-19-10 

Brodski Stupnik, 28. svibanj 2019.g. 

 

 

Točka 6. Prijedlog Zaključka o neprihvaćanju prijedloga za solidarno participiranje u  

              troškovima dovršetka  izgradnje skloništa u vlasništvu Grada Slavonskog Broda  

Goran Jelinić: Informira Vijeće kako je Grad Brod pokrenuo izgradnju skloništa za životinje 

koju bi svaka općina sufinancirala   u iznosu od 112.000,00 kuna te dodatno plaćala godišnje 

troškove u iznosu od 25.000,00 po jednom psu. Navodi kako niti ostale općine nisu prihvatile 

ovaj model sufinanciranja te predlaže Općinskom vijeću da isto tako postupi i ne prihvati 

prijedlog za solidarno participiranje u troškovima dovršetka izgradnje skloništa u vlasništvu 

grada Slavonskog Broda.   

              Općinsko vijeće na prijedlog Predsjedavajućega jednoglasno donosi  

 

                                                            Z a k l j u č a k 

o neprihvaćanju prijedloga za solidarno participiranje u  troškovima dovršetka  

izgradnje skloništa u vlasništvu Grada Slavonskog Broda 

 

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

 

KLASA:322-01/19-01/02 

URBROJ:2178/03-02-19-8 

Brodski Stupnik, 28. svibanj 2019.g. 

 

 

Točka 7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju pisma namjere  i korištenju usluga azila za  

               životinje tvrtke PRAXIS-VET d.o.o. u Sibinju   

 

Goran Jelinić: Vezano za prethodnu točku, predlaže Općinskom vijeću donošenje odluke o 

prihvaćanju  pisma namjere  i korištenju usluga azila za   životinje tvrtke PRAXIS-VET d.o.o. 

u Sibinju koje bi samostalno izgradilo sklonište i nakon izgradnje nudilo usluge smještaja i 

skrbi za napuštene pse. Uvjet za izgradnju azila je potpisivanje ugovora sa općinama o 

korištenju usluga azila na rok od minimalno 4-5 godina. 

Alen Ključević:Postavlja upit je li poznat rok u kojem vremenu bi bio izgrađen azil. 

Gora Jelinić: Pojašnjava kako bi se sa izgradnjom krenulo odmah po potpisivanju ugovora od 

strane općina. 

Zlatko Prskalo: Postavlja upit koliko bi iznosile usluge azila. 

Goran Jelinić Informira  da bi usluge azila iznosile  1.000,00 mjesečno za jedna boks.   

             Po provedenoj raspravi, na prijedlog Predsjedavajućega, Općinsko vijeće jednoglasno 

donosi 
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O d l u k u  

 o prihvaćanju pisma namjere  i korištenju usluga azila  

 tvrtke PRAXIS-VET d.o.o. u Sibinju 

 

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

 

KLASA:322-01/19-01/02 

URBROJ:2178/03-02-19-9 

Brodski Stupnik, 28. svibanj 2019.g. 

 

 

Točka 8. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o dodjeli javne usluge  

               prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na  

               području Općine Brodski Stupnik   

 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako je ranije donesena odluka kojom je odvoz komunalnog otpada 

bio povjeren komunalnom poduzeću Locorum  bila  nužna radi prijave na natječaj za nabavku 

spremnika. Obzirom da je proveden postupak davanja koncesije za obavljanje usluge odvoza 

otpada i zaključen ugovor sa tvrtkom Jakob Becker, potrebno je ovu Odluku staviti van snage. 

                Kako rasprave po ovoj točki nije bilo općinsko vijeće, na prijedlog Predsjednika, 

jednoglasno je donijelo   

O d l u k u 

o stavljanju izvan snage Odluke o dodjeli javne usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području  

Općine Brodski Stupnik 

  

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

 

KLASA:363-01/18-01/12 

URBROJ:2178/03-02-19-4 

Brodski Stupnik, 28. svibanj 2019.g. 

 

 

Točka 9. Prijedlog Odluke o kupnji  građevinskog zemljišta u Brodskom Stupniku 

              k.č.  broj 183/1 k.o. Brodski Stupnik   

 

Goran Jelinić: Ukazuje na činjenicu da se za potrebe  djelatnosti vatrogasnog društva, lokalne 

zajednice i župe pokazala potrebnom kupnja  građevinske čestice 183/1 koja se nalazi 

neposredno uz vatrogasni dom. Vlasnik čestice je Franjo Čutura koji prodaje česticu za 

66.834,07 kuna.  Napominje da je Porezna uprava procijenila vrijednost čestice na 62.460,00 

te ukazuje na činjenicu kako sve u okviru razlike cijene od 20%  predstavlja prihvatljivo 

odstupanje. 

Zlatko Prskalo: Postavlja  upit je li se pregovaralo o spuštanju cijene. 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako je u početku tražen i veći iznos, ali je postignut dogovor oko 

cijene u iznosu od 9.000 eura. Nadalje, pojašnjava kako proširenje vatrogasnog doma nije 

moguće bez povećanja površine, a nakon što bi otkupila susjednu parcelu Općina bi dala 

pravo služnosti DVD-u  , što bi stvorilo uvjete za ishođenje dokumentacije za sudjelovanje na 

natječaju za proširenje vatrogasnog doma.  Zbog toga niti jedna druga lokacija ne odgovara 

našim potrebama.  

        Kako rasprave po ovoj točki više nije bilo,  Općinsko vijeće je na prijedlog Predsjednika 

jednoglasno donijelo  
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O d l u k u 

o kupnji  građevinskog zemljišta u Brodskom Stupniku k.č.  broj 183/1  

k.o. Brodski Stupnik 

 

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

 

KLASA:940-01/19-01/08 

URBROJ:2178/03-02-19-3 

Brodski Stupnik, 28. svibanj 2019.g. 

 

 

Točka 10. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o zajedničkom obavljanju poslova  

                 komunalnog  redarstva  

Dragica Lončar: Pojašnjava kako je, nakon isteka roka od jedne godine Općina Oriovac 

raspisala natječaja za zapošljavanje komunalnog redara na neodređeno vrijeme te je iz toga 

razloga potrebno i uskladiti postojeću Odluku o zajedničkom  obavljanju poslova komunalnog 

redarstva. 

                  Na predloženi tekst Odluke nije bilo primjedbi te je Općinsko vijeće jednoglasno 

donijelo 

O d l u k u 

 o izmjeni odluke o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog  redarstva 

 

 

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

 

KLASA:363-01/17-01/18 

URBROJ:2178/03-02-19-4 

Brodski Stupnik, 28. svibanj 2019.g. 

 

 

Točka 11. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u Brodskom  

                  Stupniku,  Stjepana Radića 52 – zgrada „Stare škole“ – kat    

 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako se radi o uređenom dijelu prostora koji se ne koristi jer je 

udruga „Bubamara“ odustala od provedbe programa igraonice za djecu za što je prvotno ovaj 

prostor bio namijenjen. Pojašnjava kako bi prostor koristio LAG Posavina, čime bi se sadašnji 

prostor oslobodio za potrebe komunalnog poduzeća Locorum. 

              Predsjednik Općinskog vijeća daje prijedlog na glasovanje, te po provedenom 

glasovanju, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo   

 

O d l u k u 

o davanju u zakup poslovnog prostora u Brodskom Stupniku,  Stjepana Radića 52 – 

zgrada „Stare škole“ – kat 
 

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

 

KLASA:372-01/19-01/24 

URBROJ:2178/03-02-19-1 

Brodski Stupnik, 28. svibanj 2019.g. 

 

 

 



 11 

Predsjednik Općinskog vijeća predlaže  pauzu u radu sjednice u 20,22 sati. 

Vijećnik Alen Ključević napušta rad sjednice u 20,22  sati 

Vijećnik Tomislav Lovinčić uključuju se u rad sjednice nakon pauze u 20,45 sati. 

 

 

Točka 12. Prijedlog Odluke o osnivanju, sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite  

                  Općine Brodski  Stupnik  

 

Dragica Lončar: Pojašnjava kako Odluka o usvajanju  Procjene rizika od velikih nesreća  

(dokument koji je donesen na prethodnoj sjednici) predstavlja  podlogu za donošenje Odluke 

o osnivanju, sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite  Općine Brodski Stupnik. Navodi 

sastav postrojbe i  prijedlog osoba  koje bi bile u sastavu postrojbe a koje daje općinski 

načelnik.  Prijedlog osoba ide na provjeru u Uredu za obranu. 

               Na prijedlog Predsjedavajućeg Općinsko vijeće jednoglasno donosi  

 

O d l u k u 

o osnivanju, sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite  

 Općine Brodski  Stupnik 

 

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

 

KLASA:511-01/19-01/06 

URBROJ:2178/03-02-19-2 

Brodski Stupnik, 28. svibanj 2019.g. 

 

 

Točka 13. Prijedlog Odluke o nastavku uređenja objekta Lovačke kuće (vidikovca) u     

                  Starom Slatiniku   

 

Goran Jelinić: Naglašava kako je Odluka o nastavku uređenja Lovačke kuće, kao i  naredne 

dvije točke, nešto što je  već definirano  proračunom. Budući da se radi  o prihvaćenim 

projektima   Odluke  su  samo administrativna podloga.  

Tomislav Lovinčić: Postavlja upit koji bi se radovi izvodili u okviru  200.000,00 kuna koje 

smo dobili od MRRFEU. 

Goran Jelinić: Sredstva Fonda u iznosu od 200.000,00 kuna bila bi utrošena za unutarnje  

uređenja donje etaže- instalacije i dr. te bi za ostalo trebalo osigurati i dio vlastitih sredstava. 

Z.Prskalo: Postavlja upit može li se provjeriti odakle se može dovesti struja te predlaže 

provjeriti mogućnost i troškove uvođenja struje o svom trošku. 

G.Jelinić:  Upozorava na nužnost pridržavanja troškovnika te iznosi informaciju kako je HEP  

dužan dovesti struju  do objekta, a korisnik plaća naknadu  po kilovatu zakupljene snage.  

            Po provedenoj raspravi, na prijedlog Predsjednika, Općinsko vijeće jednoglasno 

donosi  

O d l u k u 

o nastavku uređenja objekta Lovačke kuće (vidikovca) 

 u   Starom Slatiniku 

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

 

KLASA:360-01/08-01/13 

URBROJ:2178/03-02-19-62 

Brodski Stupnik, 28. svibanj 2019.g. 
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Točka 14. Prijedlog Odluke o rekonstrukciji javne rasvjete na državnoj i županijskoj  

                 prometnici u naselju Stari Slatinik i Brodski Stupnik 
   
                  Kako je obrazloženje Odluke dano  u prethodnoj točki, rasprave po ovoj točki nije 

bilo te je Predsjednik dao istu na glasovanje. 

                Po provedenom glasovanju, na prijedlog Predsjednika, Općinsko vijeće 

jednoglasno je donijelo  

Odluku  

o rekonstrukciji javne rasvjete na državnoj i županijskoj prometnici u naselju  

Stari Slatinik i Brodski Stupnik 

 

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

 

KLASA:360-01/19-01/03 

URBROJ:2178/03-02-19-6 

Brodski Stupnik, 28. svibanj 2019.g. 

 

 

 

Točka 15. Prijedlog Odluke o rekonstrukciji malonogometnog igrališta u  naselju  

                  Krajačići   

                 Na temelju obrazloženja danog pod točkom 13 Predsjednik otvara raspravu  po 

ovoj točki. 

                Kako rasprave nije bilo, na prijedlog Predsjednika  Općinsko vijeće jednoglasno 

donosi  

O d l u k u 

o rekonstrukciji malonogometnog igrališta u  naselju Krajačići 

 

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

 

KLASA:360-01/19-01/02 

URBROJ:2178/03-02-19-11 

Brodski Stupnik, 28. svibanj 2019.g. 

 

 

Točka 16. Prijedlog Odluke o prihvaćanju ponude za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni  

                  „Rižino polje“ Brodski Stupnik  

 

Goran Jelinić: Informira o prijavi OPG Josip Barac za kupnju  kč 1913 u površini od 7388 m2 

u Gospodarskoj zoni po cijeni 10,00 / m2. Pojašnjava kako je ponuditelj na navedenoj čestici 

planira gradnju objekta za tov bikova i skladište za skladištenje hrane  za potrebe farme te je 

priložio i sažetak investicijskog programa. 

               Rasprave po ovoj točki nije bilo te je Općinsko vijeće na prijedlog Predsjednika 

jednoglasno donijelo  

O d l u k u 

o prihvaćanju ponude za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni 

„Rižino polje“ Brodski Stupnik 

 

Akt u propisanoj formi u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio 
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KLASA:940-01/19-01/11 

URBROJ:2178/03-02-19-3 

Brodski Stupnik, 28. svibanj 2019.g. 

 

 

Točka 17.  Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu javnih priznanja  

                  Općine Brodski Stupnik   

 

Goran Jelinić:Predlaže osnivanje komisije za dodjelu javnih priznanja koja bi općina dijelila 

zaslužnim građanima u prigodi Dana općine, a kriteriji za dodjelu priznanja određivali bi se 

natječajem. Iznosi prijedlog članova komisije kako slijedi: 

1. Dražen Klisurić, predsjednik 

2. Maja Medved, član 

3. Tomislava Prskalo, član 

                     Općinsko vijeće prihvatilo je prijedlog članova i jednoglasno donijelo  

 

R j e š e n j e 

o imenovanju Komisije za dodjelu javnih priznanja   Općine Brodski Stupnik 

 

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

 

KLASA:061-01/19-01/01 

URBROJ:2178/03-02-19-1 

Brodski Stupnik, 28. svibanj 2019.g. 

 

 

Točka 18. Pitanja i prijedlozi vijećnika  

Goran Jelinić: 1.Informira vijećnike kako se Turistička zajednica Općine Brodski Stupnik 

kandidirala na natječaj TZ Brodsko-posavske županije za sufinanciranje manifestacija te je 

prihvaćane samo  kandidatura za Stupničku  Berbu grožđa i to u iznosu od 4.000,00 kuna. 

2. Turistička zajednica Općine Brodski Stupnik je prema Turističkoj zajednici Hrvatske 

kandidirala šetnice i odmorište u Lovčiću za što je odobreno 23.000,00 kuna. 

3. Poziva vijećnike da svojom nazočnošću podrže manifestacije Staroslatiničko ljeto i Berbu 

grožđa. Nadalje, ističe kako je općinske manifestacije potrebno podići na višu razinu. 

Slijedom toga iznosi plan da se u sklopu Stupničke berbe grožđa održi  npr. gospodarski 

sajam, radionice LAG-a, izložbe i slično, a s tim u vezi navodi  kako je Općini od strane 

Mreže za ruralni razvoj odobreno 19.000,00 za nabavku šatora u svrhu održavanja 

gospodarskog sajma. 

Maja Medved: Ponovo upućuje na potrebu drenaže dječjeg igrališta kod društvenog doma u 

Brodskom Stupniku.  

Goran Jelinić: Ističe kako će za te poslove  zadužiti komunalno poduzeće Locorum. 

Antonija Lončarić: Predlaže obratiti se veterinarskoj stanici u Oriovcu sa zahtjevom da   

predvide ispostavu u Starom Slatiniku kako bi i naša općina bila pokrivena veterinarskim 

uslugama. 

Mile Magdić: Ukazuje kako je ponovo odložen otpadu kanal u blizini njegovo kuće te 

predlaže taj dio sanirati. 

Goran Jelinić: Pojašnjava da će  komunalni redar izaći na teren, a Locorum će sanirati  

odlagalište. 

Maja Medved: Ističe  kako se uočavaju  učinci  rada komunalnog redara te pohvaljuje rad 

komunalnog redarstva. Nadalje, predlaže provjeriti istjecanje čiste vode u potoku kod kuće 
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Štimac Josipa (Stjepana Radića, Brodski Stupnik) koje traje već neko vrijeme i postoji 

mogućnost da je to možda voda iz vodovoda. 

Tomislava Prskalo: Postavlja upit vezan za financiranje nabavke knjiga za učenike navodeći 

informaciju kako će nadležno Ministarstvo financirati samo nabavku udžbenika za 1. i 5. 

razred koji će biti prema novom programu, dok će za ostale razrede ostati stari program. 

Zlatko Prskalo: Pojašnjava kako je ministar izjavio da će Ministarstvo snositi trošak nabavke 

knjiga za sve učenike osnovnih škola. 

 

        Pitanja i prijedloga više nije bilo te je Predsjednik Općinskog vijeća Općine Brodski 

Stupnik zaključio rad sjednice Općinskog vijeća u 21,21 sati. 

  
                  

 Zapisničar:                                                                                Predsjednik:             

 

Reza Marceković                                                    Zlatko Prskalo, bacc.admin.public. 

 

 

 

 

 

 


