
                        
                                                                    
      REPUBLIKA HRVATSKA  
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  
    OPĆINA BRODSKI STUPNIK 

        Općinsko vijeće 
 
KLASA:021-05/20-02/01 
URBROJ:2178/03-02-20-2 
Brodski Stupnik,  13. veljače 2020. godine 
 

Z A P I S N I K 
            o radu 20. sjednice Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik održane 13. veljače 2020. godine s 
početkom u 19,00 sati u vijećnici općine Brodski Stupnik, ulica Stjepana Radića 117. 
   
Nazočni:                                                                        Odsutni: 
1. Zlatko Prskalo, predsjednik  
2. Marko Čorak, zamjenik predsjednika                          1. Jasna Bošković, opravdano 
3. Martin Horvatović                                                            2. Tomislava  Prskalo, opravdano 
4. Maja Medved                                                                   3. Alen Ključević 
5. Dražen Klisurić                                                                 4. Goran Blatančić 
6. Mile Magdić                                      
7.  Tomislav Lovinčić 
8. Antonija Lončarić 
9. Josipa Gavran Ećimović 
 
Ostali Nazočni: 
1. Goran Jelinić, općinski načelnik, 
2. Dragica Lončar – pročelnica JUO 
4. Reza Marceković – službenica u JUO 
Zapisničar: Reza Marceković                     
 

Predsjedavajući otvara rad sjednice, pozdravlja nazočne te utvrđuje da je sjednici nazočno 9 
članova Općinskog vijeća, što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje. Predlaže sljedeći  dnevni red uz 
napomenu da 6. točka  mijenja naziv i umjesto: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 
otpada na području Općine Brodski Stupnik, glasi: Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog 
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Brodski Stupnik. Također predlažu da 
se 14. i 15. točka zamjene.  Predsjedavajući postavlja upit da li ima primjedbi na izmijenjeni dnevni red 
te kao primjedbi nije bilo isti je jednoglasno usvojen. 
D N E V N I   R E D: 

1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik 
2. Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Brodski Stupnik u razdoblju srpanj-prosinac 

2019. g 
3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa mjera za poticanje rješavanja  stambenog pitanja 

mladih obitelji na području Općine Brodski Stupnik   
4. Prijedlog Izvješća o gospodarenju komunalnim otpadom na području Općine Brodski 

Stupnik za 2019. godinu   



5. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Brodski Stupnik   
6. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Brodski Stupnik  

7. Prijedlog Odluke o uređenju prometa na području Općine Brodski Stupnik     
8. Prijedlog Odluke o naknadi za prekomjernu uporabu i opterećenje nerazvrstanih cesta  i 

javnih prometnih površina   
9. Prijedlog Izvješća o radu komunalnog redara za 2019. godinu  
10. Prijedlozi za suce  porotnike za Općinski sud u Slavonskom Brodu   
11. Prijedlog Odluke o izradi projektne dokumentacije i izgradnji školsko – sportske dvorane 

na području Općine Brodski Stupnik   
12. Prijedlog Odluke o uspostavi reciklažnog dvorišta na području Općine Brodski Stupnik  
13. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brodski Stupnik  
14. a) Prijedlog Odluke o imenovanju naziva ulice za k.č. 2922 k.o. Brodski Stupnik 

b) Prijedlog Odluke o uvrštenju katastarske čestice  2922 k.o. Brodski Stupnik  u  
     popis nerazvrstanih cesta   (Izvjestitelj pod a i b: Goran Jelinić)  

15. Informacija o projektu „Izgradnja poljoprivredno – poduzetničkog inkubatora Brodski 
Stupnik“  

16. Pitanja i prijedlozi vijećnika  
 
 
Točka 1. Usvajanje zapisnika sa 19. Sjednice Općinskog vijeća 
            Kako primjedbi  na tekst zapisnika sa 19. sjednice  Općinskog vijeća nije bilo, isti je jednoglasno 

usvojen. 

 

 

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

                prosinac 2019.g. 

  

Goran Jelinić:Daje detaljno izvješće o radu u razdoblju srpanj-prosinca 2019.g. te iznosi 

sljedeće: 

Sukladno članku 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  

Općinski načelnik je u obvezi dva puta godišnje podnijeti Općinskom vijeću izvješće o radu. 

Temeljem zakona o područnoj samoupravi definirano je da Načelnik općine obavlja 

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

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

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

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

gospodari prihodima i rashodima Općine, te obavlja i druge poslove utvrđene statutom. 

U izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 2019. godine, a temeljem gore navedenog, 

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

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

samouprave. 

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

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

izvršne poslove lokalne samouprave. 

U izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 2019. godine, načelnik Općine Brodski 

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

posebice:   



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

vijeće općine Brodski Stupnik, 

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

vijeća te u konačnici donošenje odluka, 

- izvršavanje općih i drugih akata Općinskog vijeća, 

- upravljanje prihodima i rashodima Općine Brodski Stupnik, 

- utvrđivanje prijedloga programa: program građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture, program održavanja komunalne infrastrukture, program održavanja 

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

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

- upravljanje nekretninama i pokretninama na području Općine,  

- donošenje odluka o investicijama u skladu sa zakonom, 

- donošenje odluka o izradi potrebite projektne dokumentacije te praćenje raspisanih 

natječaja i nominiranje usklađenih projekta prema izvorima financiranja, 

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

- kvalitetna suradnja sa mjesnim odborima, s ciljem provođenja njihovih planova rada, 

- dobra suradnja s udrugama koje djeluju na području Općine, 

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

poduzećima, 

- suradnja s drugim jedinicama lokalne samouprave te regionalnom samoupravnom, 

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

- vođenje brige o predškolskoj i školskoj djeci,   

- učešće u aktivnostima Lokalne akcijske grupe „POSAVINA“, 

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

komunalno poduzeće 

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.  

 U izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 2019. godine, a temeljem gore navedenog, 

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

području Općine.  

Provedene su  aktivnosti za izvođenja radova temeljem ugovora sa Fondom za zaštitu 

okoliša i energetsku učinkovitost (sufinanciranje Fonda 60-85%)  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  

Vlastiti učešće u financiranju navedenih projekata je olakšano odobrenim ugovorima za 

svaki projekt preko Fonda za sufinanciranje EU projekata (70% od učešća Općine) tako da smo 

u konačnici navedene projekte sufinancirali sa preko 85 % EU i nacionalnih sredstava. 

Održan je niz sastanaka sa predstavnicima Grada Sl.Broda na temu prijave na natječaj 

ITU UPSB projekta „Poljoprivrednog inkubatora“ u našoj gospodarskoj zoni, a za što Općina 

ima osigurano financiranje EU sredstvima (85%) te su se poduzele aktivnosti provedbe studije 

i pripreme dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole što je i učinjeno u prosincu:  

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

vrijednosti 1.545.000,00 kn te smo u Listopadu podnijeli konačni ZZI. 

-Završeni su poslovi na rekonstrukciji i opremanju  „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“). 

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

Krajačićima), a na prostoru pokraj Doma je postavljeno je igralište od umjetne trave sa 

rasvjetom. 

-U suradnji sa Zavodom za prostorno planiranje u  fazi ponavljanja dijela postupka su radnje 

oko 5.Izmjena u dopuna Prostornog plana Općine. 

-Plan i program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem je odobren u Ministarstvu 

poljoprivrede, nakon čega slijedi priprema Natječaja. 

-Završene su sve aktivnosti izrade 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 te je ista usvojena od OV. 

-U suradnji sa investitorom, Hrvatskim cestama d.d. završene  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 

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

kuće“ u Starom Slatiniku, ukupne fazne vrijednosti 403.000,00 kn je gotovo realiziran te se 

priprema 2.faza (uređenje kata). 

-Potpisan je ugovor za odobreni je je projekt „Križni put i edukativna staza“ na Mjeri 8.5.2. iz 

PRR RH 2014-2020, vrijednosti  740.000,00 kn (100% financiranje) te slijedi JN 

-Završen je  projekt „Modernizacija strojeva i opreme“ na Mjeru 8.6.1. iz PRR RH 2014-2020, 

vrijednosti  299.000,00 kn (50% financiranje) 

-Odobren je na natječaj LAG-a  prijavljeni projekt „Rekonstrukcija društvenog doma i 

vatrogasnog spremišta u naselju Lovčić“ vrijednosti 456.000,00 kn (177.000,00 kn 

sufinanciranje) 

-Pred odobravanjem smo projekta (ostvarili smo max. broj bodova-čeka se Odluka i Ugovor) 

„Širenje mreže socijalnih usluga-Faza II.“ (ESF)-ukupne vrijednosti 1.500.000,00 kn. 

 -Održavanje javnih površina, nerazvrstane cesta, poljskih i brdskih puteva te kanalske mreže 

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

suradnju sa Šumarsko-savjetodavnom službom na uređenju šumskih prilaznih cesta (oko 9 km) 

koje smo kandidirali na njihov natječaj. 

Mjerom javnog rada HZZ-a je uposleno je 6 djelatnika koje obavljaju poslove uređenja 

okoliša i javnih površina. 

U ovom izvještajnom razdoblju Općina je u granicama svojih mogućnosti provodila 

socijalni program općine i pomogla u radu knjižnice novouposlenom osobom.   

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

Općini 

U ovom izvještajnom razdoblju Općina je u granicama svojih mogućnosti provodila 

socijalni program općine i pomogla u radu knjižnice.   

Također, uspješno je korišteno  provođenje Programa stambenog zbrinjavanja mladih 

obitelji na području Općine koji su koristile 3 obitelji. 

 

              Nadalje, daje kratki osvrt na najnovije aktivnosti provedene u razdoblju od zadnje 

sjednice do današnjeg dana tj. 13. veljače 2020. g te navodi kako je u tom razdoblju , Općinski 

načelnik sa svojim zamjenikom uspješno  koordinirao i proveo niz aktivnosti na području 

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

Priprema završnog Izvješća 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 pripremi je (26.02.2020.) Tehnički prijem za zgradu „Igraonica i TiC“ te ćemo nakon 

ishođenja uporabne dozvole odmah ići u prenamjenu za vrtić 

   - Nastavljena je izrada projektne dokumentacije i Studije izvodljivosti projekta 

„Poljoprivredno-poduzetničkog inkubatora“ u našoj gospodarskoj zoni. 

-U suradnji sa Zavodom za prostorno planiranje u završnoj fazi prije usvajanja su radnje oko 

5.Izmjena u dopuna Prostornog plana Općine. 

-Plan i program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem je odobren u Ministarstvu 

poljoprivrede te se priprema Natječaj. 

-Završene su sve aktivnosti izrade 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 te je podnesen ZZI. 

-Projekt izgradnje „Lovačke kuće“ u Starom Slatiniku, ukupne II.fazne vrijednosti 233.000,00 

kn je realiziran (uređenje kata). 

-Za završeni  projekt „Modernizacija strojeva i opreme“ na Mjeru 8.6.1. iz PRR RH 2014-2020, 

vrijednosti  299.000,00 kn (50% financiranje) poslan je 2.dio Zahtjeva za potporu (provjera JN) 

nakon čega će slijediti podnošenje ZZI-a. 

-Na ITU program (ESF) je prijavljen projekt „Samo Aktivno!“ kojim planiramo 

pružati/poboljšati socijalne usluge za ranjive skupine unutar Općine (vrijednost projekta 

2.996.000,00 kn) 

-Na natječaj MGiPU je prijavljen projekt Izgradnje parkirališta kod groblja u Brod.Stupniku 

(vrijednosti 470.000,00 kn).  

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

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

Šumarsko-savjetodavnom službom koja ovih dana intezivno radi na uređenju šumskih prilaznih 

cesta koje smo kandidirali na njihov natječaj 

Mjerom javnog rada HZZ-a je uposleno je 6 djelatnika koje obavljaju poslove uređenja okoliša 

i javnih površina. 

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

program općine i pomogla u radu knjižnice novouposlenom osobom.   

 -Aktivnošću TZ Općine uz suradnju sa udrugama priprema se obilježavanje Adventa 

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

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

idejama i konstruktivnim prijedlozima daju svoj doprinos u razvoju Općine. 

                            

                            Općinsko vijeće  prihvatilo je  Izvješće općinskog načelnika o provedenim 

aktivnostima  u razdoblju srpanj-prosinac 2019.g. te na prijedlog Predsjednika jednoglasno 

donosi 

ZAKLJUČAK 

u povodu Izvješća o radu Općinskog načelnika 

u razdoblju srpanj-prosinac 2019.g. 

 

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

 
KLASA:023-01/19-01/11 

URBROJ:2178/03-02-20-3 

Brodski Stupnik, 13.veljače 2020.g. 
 

Točka 3. Prijedlog II. Izmjena i dopune Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog      

               pitanja  mladih obitelji na području Općine Brodski Stupnik 

 



Goran Jelinić: Ukazuje na nužnost izmjene i dopune Programa  mjera za poticanje rješavanja stambenog 

pitanja mladih obitelji na području Općine Brodski Stupnik iz razloga što dolazi do nedoumice u 
postupanju u razdoblju od završetka kalendarske godine do raspisivanja novog javnog poziva. 

Izmjenama bi se omogućilo ostvarivanje prava na prihvaćanja troškova prethodne godine  kao i troškova 

nastalih do raspisivanja novog  javnog poziva. Također predlaže izmjenama i dopunama omogućiti 
sufinanciranje priključka na plin. 

Maja Medved: Postavlja upit u kojem iznosu bi se sufinancirao priključak na plin. 

Zlatko Prskalo: Pojašnjava da se sufinancira 50% troškova svih priključaka do maksimalnog iznosa od 

10.000,00 uz napomenu da korisnik podnosi zahtjev za sufinanciranje tek po izvršenom plaćanju 
priključka. 

Marko Čorak: Postavlja upit kada će biti raspisan javni poziv. 

Dragica Lončar: Pojašnjava da će se aktivnostima oko raspisivanja javnog poziva pristupiti odmah po 
donošenju Odluke.  

Zlatko Prskalo: Predlaže razmotriti mogućnost povećanja dobne granice. 

Goran Jelinić: Misli kako Uredba EU definira pojam mladih obitelji čija dob ne prelazi 40 godina. 
               Nakon provedene rasprave, na prijedlog Predsjednika, Općinsko vijeće jednoglasno donosi 

                             

Izmjene o dopune programa mjera za poticanje rješavanja 

stambenog pitanja mladih obitelji na području 

Općine Brodski Stupnik 

 

Akt u propisanoj formi nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 

KLASA:370-01/20-01/01 

URBROJ:2178/03-02/20-2 

Brodski Stupnik, 13.veljače 2020.g. 
 

 

Točka 4. Prijedlog Izvješća o gospodarenju komunalnim otpadom na području Općine Brodski  

                Stupnik za 2019.godine 

 

Goran Jelinić: Pojašnjava da su jedinice lokalne samouprave obvezne donijeti Izvješće  za svaku godinu. 
Navodi kako je odlukom Općinskog vijeća od 29.01.2019. godine koncesija za obavljanje javne usluge 

prikupljanja , odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada  povjerena trgovačkom društvu 

Jakob Becker d.o.o. kao najpovoljnijem ponuditelju i to na vrijeme od 5 godina; Na području Općine 

nema nelegalnih odlagališta; Planirana je izrada projektne dokumentacije za reciklažno dvorište, a do 
njegove izgradnje Općina će pokušati osigurati mobilno reciklažno dvorište ; U tijeku 2020.godine 

Općina će osigurati spremnika za odvojeno prikupljanje otpada za sva kućanstva. 

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

Z a k l j u č a k 

o usvajanju izvješća o provedbi Plana gospodarenja komunalnim otpadom 

na području Općine Brodski Stupnik za 2019.godine 

 

Akt u propisanoj formi nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
KLASA:351-001/20-01/01 

URBROJ:2178/03-02/20-3 

Brodski Stupnik, 13.  
veljače 2020.g. 

 

 

 
Točka 5. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Brodski Stupnik 

 



Dragica Lončar: Pojašnjava kako se radi o usklađivanju Odluke sa Zakonom o komunalnom 

gospodarstvu te u nastavku detaljno pojašnjava odredbe Odluke.  
Martin Horvatović: Ukazuje na činjenicu kako na području Općine Brodski Stupnik nije  na primjeren 

način riješena veterinarska služba, to jest, ne postoji veterinarska ambulanta, što predstavlja ozbiljan 

problem. 
Antonija Lončarić: Informira kako Veterinarska stanica Oriovac ima koncesiju  i za područje naše 

općine. 

Goran Jelinić: Ističe kako će se pokušati provjeriti što bi Općina mogla poduzeti u pravcu otvaranja 

ambulante na svom području. 
             Nakon provedene rasprave, na prijedlog Predsjedavajućega, općinsko vijeće jednoglasno 

donosi 

Odluku 

 o komunalnim djelatnostima na području Općine Brodski Stupnik 

 

 
Akt u propisanoj formi nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA:363-01/20-01/04 

URBROJ:2178/03-02-20-1 
Brodski Stupnik, 13.veljače 2020.g. 

 

 
Točka 6.  Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o  

                 načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog i komunalnog otpada i  

                 biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Brodski Stupnik 

Dragica Lončar: Pojašnjava kako je Ustavni sud donio Rješenje kojim se pokreće postupak ocjene 
usklađenosti Uredbe sa Ustavom te se privremeno obustavlja izvršenje svih općih i pojedinačnih akata 

i radnji koje se poduzimaju na temelju Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju 

komunalnim otpadom ( NN 84/19). Slijedom toga ostaje na snazi prva Odluka donesena na 6. sjednici 
Općinskog vijeća od 30.01.2018.g. 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako se sve vraća na prvobitno stanje. 

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

 

Odluku 

o stavljanju izvan snage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javnih 

usluga prikupljanja miješanog i komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na 

području Općine Brodski Stupnik 

 
 

Akt u propisanoj formi nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
KLASA:353-01/19-01/14 

URBROJ:2178/03-02-20-2 

Brodski Stupnik, 13.veljače 2020.g. 

 
 

Točka 7. Prijedlog Odluke o uređenju prometa na području Općine Brodski Stupnik 

 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako su 7. i 8. točka usko povezane. Ukazuje na nekontroliranu sječu šuma 

na području Općine zbog čega se svakodnevno vrši izvoz drvne mase teškim kamionima te dolazi do 

oštećenja prometnica i javnih površina u naseljima, na što se i mještani žale. Naglašava potrebu 

donošenja odluka kojima bi  se uredio promet na području Općine  i odredila naknada za prekomjernu 
uporabu i opterećenje nerazvrstanih cesta i javnih površina. Prijedlogom odluke predlaže se visina 

naknade za prekomjernu uporabu i opterećenje nerazvrstane ceste u iznosu od 10,00 kuna po toni 



prevezenog materijala kao i ograničenje maksimalne nosivosti na 7,5 tona. Za ovu Odluku tražit će se i 

suglasnost Prometne policije. 
Dražen Klisurić: Postavlja upit hoće li se ove mjere odraziti na poskupljenje usluga građenima općine 

te predlaže razmotriti opciju da se Odlukom regulira prijelaz preko općinskih cesta prema drugim 

odredištima. 
Josipa Gavran:U cilju zaštite građana iznosi prijedlog da se Odlukom odredi u kojim specifičnim 

situacijama se  ne plaća naknada za prekomjernu uporabu,  poput dovoza ogrjeva, građevinskog 

materijala i sl.  

Zlatko Prskalo: Predlaže provjeriti zakonsku utemeljenost da se Hrvatskim šumama uputi zahtjev za 
plaćanje naknade za korištenje ceste.  Isto tako predlaže veće kazne za fizičke i pravne osobe koje ne 

podnesu zahtjev za prekomjernu uporabu nerazvrstanih cesta. 

Maja Medved: Iznosi prijedlog da se  za fizičke osobe odredi kazna u iznosu od 500,00 kuna, a za pravne 
osobe 5.000,00 kuna. 

                    Nakon provedene rasprave Općinsko vijeće, na prijedlog predsjednika, jednoglasno donosi 

 
Odluku 

o uređenju prometa na području Općine Brodski Stupnik 

 

Akt u propisanoj formi nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 

 

KLASA:340-01/20-01/01 
URBROJ:2178/03-02/20-1 

Brodski Stupnik, 13.veljače 2020.g. 

 

Točka 8. Prijedlog Odluke o naknadi za prekomjernu uporabu i opterećenje nerazvrstanih cesta  

               i javnih prometnih površina 

 

Odluku 

o naknadi za prekomjernu uporabu i opterećenje nerazvrstanih cesta i  

javno- prometnih površina 

 

Akt u propisanoj formi nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA:340-01/20-01/02 

URBROJ:2178/03-02-20-1 
Brodski Stupnik, 13.veljače 2020.g. 

 

 
Točka 9. Prijedlog Izvješća o radu komunalnog redara za 2019.godinu 

 

Josipa Gavran Ećimović: Izvješćuje Općinsko vijeće kako su toku 2019.g.  izvršeni poslovi nadzora nad 
provedbom propisa kojima se uređuje komunalni red, držanje kućnih ljubimaca i postupanje sa 

životinjama, davanje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine na korištenje,zaštita od 

buke, nerazvrstane ceste; poslovi nadzora nad provedbom propisa  stavljenih u nadležnost  jedinica 

lokalne samouprave sukladno Zakonu o građevinskoj inspekciji;  poslovi nadzora nad radom 
komunalnih i trgovačkih društava koji obavljaju poslove iz područja komunalnog i vodnog gospodarstva 

te prikupljanja i postupanja s otpadom; poslovi nadzora nad promjenom  propisanih mjera dezinfekcije, 

dezinsekcije i deratizacije i dr. Ukazuje na otežanu provedbu nadzora nad postupanjem sa kućnim 
ljubimcima te iznosi kako azil za životinje još nije otvoren. Isto tako napominje kako je  nadzor nad 

provedbom odluke o komunalnom redu  često  otežan  zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa 

vlasnika nekretnina gdje je često teško utvrditi stvarnog vlasnika. Nadalje zaključuje kako je stupanjem 

na snagu nove odluke o komunalnom redu  poboljšana učinkovitost komunalnog redarstva jer su novom 
Odlukom sadržajnije i detaljnije propisane ovlasti, prekršajne sankcije te prihvatljivi dokazi u nadzoru. 

Također napominje kako postoje poteškoće pri saniranju divljih deponija što je u obvezi vlasnika 



zemljišta, no često se dogodi da komunalno poduzeće mora intervenirati i sanirati nepropisno odložen 

otpad. Isto tako, uočeno je kako dosta građana nema zaduženu kantu za kućni otpad, što je u nadležnosti 
koncesionara. 

Maja Medved:Predlaže da Općina uputi službeni dopis za rješavanjem ovog problema koncesionaru 

Jakob Becker. 
Josipa Gavran: Vezano za nadzor nad obradivosti  poljoprivrednog zemljišta, ukazuje kako 

poljoprivredna inspekcija nalaže općinama  provedbu Zakona  o održavanju poljoprivrednog zemljišta. 

Zlatko Prskalo: Obzirom na sve više obveza koje se spuštaju na razinu općina, predlaže vijećnicima da 

ozbiljno razmisle o povećanju komunalne naknade kako bi se povećali općinski prihodi . Nadalje, 
predlaže postavljanje hidranata na izlazu sa sporednih ulica kako bi se spriječilo iznošenje i rasipanje 

blata po cesti. 

           Kako rasprave po ovoj točki više nije bilo, Općinsko vijeće je na prijedlog Predsjedavajućega 
jednoglasno donijelo  

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća komunalnog redara za 2019.g. 

 

 

Akt u propisanoj formi nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
KLASA:363-01/20-01/05 

URBROJ:2178/03-02-20-2 

Brodski Stupnik, 13.veljače 2020.g. 
 

Točka 10. Prijedlozi za suce porotnike za Općinski sud u Slavonskom Brodu 

 

Dragica Lončar: Pojašnjava kako predstavničko tijelo daje svoj prijedlog za suca porotnika, a imenuje 
ga Županijska skupština. 

Zlatko Prskalo: Predlaže da to bude Tomislav Grbić. 

                  Kako drugih prijedloga nije bilo, Predsjednik je dao prijedlog na glasovanje. 
                  Po provedenom glasovanju, na prijedlog predsjednika, općinsko vijeće jednoglasno je 

donijelo 

ZAKLJUČAK 

u povodu davanja prijedloga za suce porotnike 

za Općinski sud u Slavonskom Brodu 

 

Akt u propisanoj formi nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 

KLASA:023-01/20-01/06 

URBROJ:2178/03-02-20-3 
Brodski Stupnik, 13.veljače 2020.g. 

 

 
Točka 11. Prijedlog odluke o izradi projektne dokumentacije i izgradnji školsko-sportske dvorane  

                  na  području Općine Brodski Stupnik 

Goran Jelinić: Informira kako je prema Pomoćniku ministra , Vladi Prskalu, upućena zamolba za pomoć 

u  realizaciji projekta izgradnje školsko-sportske dvorane na području općine Brodski Stupnik. Predlaže 
donijeti odluku o pokretanju radnji i odabiru  lokacije te predlaže da to bude uz školu Brodski Stupnik. 

Tako bi u sljedećem programskom razdoblju bilo moguće kandidirati projekt. 

Marko Čorak: Podržava prijedlog. 
Maja Medved: Podržava prijedlog  i misli kako je izgradnja dvorane potrebna kako bi se osigurali 

sadržaji za djecu. 

Zlatko Prskalo: Postavlja upit kolika je procjena troškova izgradnje. 

Goran Jelinić: Navodi  kako očekuje informacije o cijeni  nakon ponuda projektanata te dodatno   
informira kako bi to bio objekt  montažnog tipa. 

Tomislav Lovinčić: Postavlja upit hoće li dvoranu moći koristiti i djeca iz ostalih općinskih naselja. 



Goran Jelinić: Pojašnjava kako će to biti dvorana za potrebe djece i građana općine Brodski Stupnik. 

Maja Medved: Postavlja upit mora li Županija dati odobrenje za izgradnju dvorane. 
Goran Jelinić Potvrđuje kako Županija mora dati odobrenje. 

             Kako rasprave po ovoj točki više nije bilo, po provedenom glasovanju, na prijedlog 

predsjednika, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo 
 

ODLUKU 

o izradi projektne dokumentacije i izgradnji školsko-sportske dvorane 

na području Općine Brodski Stupnik 

 

 

Akt u propisanoj formi nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 

KLASA:360-01/20-01/02 

URBROJ:2178/03-02-20-2 
Brodski Stupnik, 13.veljače 2020.g. 

 

Točka 12. Prijedlog Odluke o uspostavi reciklažnog dvorišta na području Općine Brodski Stupnik 

 
Goran Jelinić: Informira kako je najavljen natječaj za uspostavu reciklažnih dvorišta što otvara 

mogućnost financiranja kroz projekt u okviru programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“u obliku 

bespovratnih sredstava te predlaže donijeti Odluku kako bi bili spremni za kandidaturu. Dodatno, kroz 
ovaj natječaj postojala bi mogućnost izgradnje pristupne ceste u funkciji reciklažnog dvorišta. Dodatno 

pojašnjava kako bi model financiranja bio takav da bi 85%  projekta bilo financirano kroz programa, a 

ostatak preko Fonda za zaštitu okoliša. 

                           Kako rasprave po ovoj točki više nije bilo,  Općinsko vijeće je na prijedlog 
Predsjedavajućega  jednoglasno je donijelo 

 

Odluku 

o uspostavi reciklažnog dvorišta na području Općine Brodski Stupnik 

 

Akt u propisanoj formi nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 

KLASA:360-01/20-01/04 

URBROJ:2178/03-02-20-3 

Brodski Stupnik, 13.veljače 2020.g. 
 

Točka 13. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u     

                 Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brodski Stupnik 

Dragica Lončar: Pojašnjava kako se zapravo radi o postupku uređivanja plaća a koje nisu povećavane 

od 2010.g. Napominje da bi primjenom novih koeficijenata i osnovice došlo do povećanja plaće 

djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela za 10-11%. Visina osnovica bi iznosila kao za državne 
službenike i namještenike.  

Zlatko Prsklao: Postavlja upit  jesu li osigurana sredstva za ovo povećanje. 

Dragica Lončar: Pojašnjava kako je proračunom za 2020. godinu planirano povećanje sume za  plaće na 

temelju  novozaposlenog djelatnika za knjižnicu kao i povećanja plaće od 10-11%. 
Marko Čorak: Smatra potpuno opravdanim ovaj prijedlog te ga podržava. 

                  Rasprave po ovoj točki više nije bilo te je Predsjednik istu dao na glasovanje. 

                  Po provedenom glasovanju, na prijedlog predsjednika, Općinsko vijeće jednoglasno je 
donijelo 

  

 

Odluku 

o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u  

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brodski Stupnik 



 

Akt u propisanoj formi nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 

KLASA:120-01/20-01/01 

URBROJ:2178/03-02-20-1 
Brodski Stupnik, 13.veljače 2020.g. 

 

 

Točka 14. a) Prijedlog Odluke o imenovanju naziva ulice za k.č. br. 2922 k.o. Brodski Stupnik 

                b) Prijedlog Odluke o uvrštenju katastarske čestice 2922 k.o. Brodski Stupnik u   

                    popis nerazvrstanih cesta 

Goran Jelinić: Objedinjuje obje točke  i pojašnjava kako postoji interes za kupovinu nekretnine i da se 
već ishoduje građevinska dozvola za izgradnju obiteljskih kuća uz cestu  kč.br. 2922 koja prolazi pokraj 

bivše bloketare i nije na popisu nerazvrstanih cesta te joj je potrebno dati naziv i uvrstiti na popis 

nerazvrstanih cesta. 
Marko Čorak: Predlaže da novonastala ulica nosi naziv: Katarine Zrinski. 

               Kako drugih prijedloga nije bilo, Predsjedavajući je dao prijedlog na glasovanje. 

               Po provedenom glasovanju, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 
Odluku 

o imenovanju  ulice u naselju Brodski Stupnik 

 

Akt u propisanoj formi nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA:015-01/20-01/01 

URBROJ:2178/03-02-20-2 
Brodski Stupnik, 13.veljače 2020.g. 

 

Odluku 

o uvrštenju katastarske čestice 2922 k.o. Brodski Stupnik u 

popis nerazvrstanih cesta na području Općine Brodski Stupnik 

 

Akt u propisanoj formi nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA:340-01/20-01/03 

URBROJ:2178/03-02-20-1 
Brodski Stupnik, 13.veljače 2020.g. 

 

 
 

Točka 15. Informacija o projektu „Izgradnja poljoprivredno-poduzetničkog inkubatora Brodski    

                  Stupnik 

Goran Jelinić: Daje ukratko osnovne informacije o projektu Poljoprivredno-poduzetničkog inkubatora 

te ističe da je svrha projekta poboljšana dostupnost poduzetničko poslovne infrastrukture MSP-

ovima na području Brodsko-posavske županije u svrhu njihovog olakšanog održivog rasta i 

razvoja, a s ciljem privlačenja investicija, stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih 

mjesta te povećanje broja proizvoda i usluga kroz izgradnju i opremanje moderne infrastrukture 

za jačanje poduzetničkih kapaciteta  u Brodskom Stupniku. Ideja prilikom planiranja 

Poljoprivredno-poduzetničkog inkubatora (PPI) je bila da ga potencijalni korisnici mogu 

unajmljivati na kraće vremenske periode. 

Ovim Projektom predviđena je izgradnja građevine gospodarske namjene 2.a skupine - 

„Poljoprivredno-poduzetničkog inkubatora Brodski Stupnik“, investitora Općina Brodski 

Stupnik, unutar Gospodarske zone „Rižino polje”, na k.č.br. 1910, k.o. Stari Slatinik.   



Općina planira izgraditi kompleks poljoprivredno-poduzetničkog inkubatora Brodski Stupnik 

(PPIBS), čija bi osnovna djelatnost, sukladno projektnom zadatku, bila: pružanje usluga najma 

mini postrojenja za preradu voća i povrća, pčelarskih proizvoda i ostalih prehrambenih 

proizvoda po potrebi, osiguranje centralnog skladišta i hladnjače te distribucije za manje 

poljoprivredne proizvođače sa lokalnog područja, edukacija i školovanje te ostalo po potrebi 

poljoprivrednih proizvođača. 

Planirani sadržaj kompleksa poljoprivredno-poduzetničkog inkubatora: 

- Građevina gospodarske namjene 2.a skupine, pretežito poslovno uslužne djelatnosti 

Upravna zgrada sa proizvodnim pogonima za preradu poljoprivrednih proizvoda  

- Građevina gospodarske namjene 2.a skupine, pretežito proizvodno zanatske djelatnosti 

ULO hladnjača sa linijom za sortiranje i pakiranje 

Upravna zgrada sa proizvodnim pogonima za preradu poljoprivrednih proizvoda  

PRIZEMLJE (proizvodni pogoni): prerada voća i povrća u sokove, sušenje voća i povrća, 

proizvodnja satnih osnova, spremište i priručna radionica, razbijanje i krckanje orašastih 

plodova (lješnjaka, badema, oraha, koštica šljive, breskve, marelice i sl.) 

 KAT (upravni dio):administrativno-radne prostorije za potrebe uprave PIBS te korisnika u 

najmu, edukacijska dvorana, sobe za konzultacije, radne sastanke i ostale potrebe PIBS-a i 

korisnika. 

Planirani zahvat bi činio dvije funkcionalne cjeline koje mogu funkcionirati neovisno 

jedna od druge, a predviđeno je da se svaka funkcionalna cjelina počne koristiti po dovršenju 

iste, te bi se na zahtjev investitora ishodila Uporabna dozvola za dio građevine (funkcionalnu 

cjelinu). Prva funkcionalna cjelina obuhvaća izgradnju: Upravne zgrade sa proizvodnim 

linijama i  ULO hladnjača sa linijom za pranje i sortiranje voća, bez hladioničkih komora i 

opreme za čuvanje voća i povrća u kontroliranim uvjetima. Druga funkcionalna cjelina 

obuhvaća izvedbu: hladioničkih komora unutar zgrade ULO hladnjače sa ugradnjom opreme 

za čuvanje voća i povrća u kontroliranim uvjetima te ugradnju linije za pakiranje voća. Ovim 

Glavnim projektom je planirano da se prvo izvede 1. funkcionalna cjelina. ITU mehanizmom 

Urbanog područja Grada Slavonskog Broda, Općina Brodski Stupnik je osigurala 

sufinanciranje projekta „PPIBS” u financijskom iznosu 27 milijuna kuna (26.992.401,38 

kn/31.722.766,33kn) uz intenzitet potpore 85%! Ostatak (4.730.365,00 kn) se planira 

financirati 70% iz Fonda za sufinanciranje EU projekata (3.311.255,00 kn), a ostatak od 

1.419.109,00 kn bi bio trošak Općine. 

Tomislav Lovinčić: Ističe da je osobno zainteresiran i jedva čeka da se projekt završi. Ima upita i interesa 

i sa pleterničkog kraja. Predlaže da se pronađe osoba – menadžer koji će voditi taj inkubator. 
Martin Horvatović:  Koliko ću tu biti zaposleno ljudi? 

Goran Jelinić:  trebalo bi ići u pravcu udruživanja i navodi primjer sličnog sustava u Velikoj Gorici.  

Marko Čorak: bitno je da Općina vodi brigu i nadzire. 
Goran Jelinić: Radi se po pravilima struke i poslovanja. Rade se analize , procjene a jasno je da se 

preuzima i određeni rizik. 

Zlatko Prskalo: Radi se o vrlo velikom i skupom projektu i trebat će razmišljati da su mogući i određeni 

problemi i poteškoće  gdje će Općima morati financirati. 
Tomislav Lovinčić: daje primjer iz Virovitice gdje postoji distributivni centar i mišljenja je da na 

području cijele države fale ovakvi kapaciteti.   

Goran Jelinić: Upravo je Velika Gorica zainteresirana za suradnju, za umrežavanje. Bilo bi itekako 
dobro da zadovoljimo  lokalne potrebe (škole, vrtiće). Treba stvarati uvjete da se ostane živjeti na ovim 

područjima, da se radi.  

Zlatko Prskalo: Trebamo se pripremiti tko će voditi ovaj Inkubatora a isto tako moramo razmišljati da 
ćemo morati snositi i moguće rizike poslovanja. 

Goran Jelinić: napominje da postoji interes i Vindona koji djeluje na našem području.  



 Kako rasprave više nije bilo, Općinsko vijeće prima na znanje danu Informaciju o projektu 

Poljoprivredno-poduzetnički inkubator Brodski Stupnik te da se podržava i prijava projekta .   
 

Točka 16. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 
Antonija Lončarić: Ukazuje na cestu pored crkve  gdje je iskopan kanal i nema prijelaza prema šumi, a 

za prijelaze prema zemljištu je napravljeno. 

Goran Jelinić: Općina rješava prijelaze. Svaki vlasnik treba riješiti  osobno prilaz. 

Marko Čorak:  Ističe da u Ulici Jučića dol su propale rešetke te pita da li će se to moći riješiti. 
Goran Jelinić: To će biti riješeno putem našeg poduzeće LOCORUM. 

Maja Medved: Ponovno postavlja upit da li je izvršena drenaža dječjeg igrališta. 

Goran Jelinić: Radit će se na uređenju trga pa će se u sklopu toga rješavati i taj problem. 
Martin Horvatović: Kada će se izmuljiti kanali u naseljenom dijelu Krajačića od  doma do Safundžića 

gdje je najkritičnije. Pitanje nabavke opreme za cca 100 osoba bi trebalo nabaviti, 15-tak stolova? 

Goran Jelinić: To je državna cesta u nadležnosti  HC, ali će pokušati vidjeti sa Safundžićem da se taj dio  
riješi.  Proračunom nisu predviđena sredstava za tu namjenu. Ukazuje na potrebu uređenja doma u 

Stupniku (strop i klimatizacija). 

Maja Medved: Koliko ima stolova u Lovčiću i da li se koriste? 

Zlatko Prskalo: Mišljenja je da bi se ipak trebalo ove godine rješavati prvenstveno dom u Brodskom 
Stupniku, ova zgrada na neki način predstavlja ogledalo same općine. 

Goran Jelinić: zatražit će se ponuda za Krajačiće pa ćemo vidjeti okvirnu cijenu koštanja. 

Maja Medved: Ukazuje na potrebu uređenja kuhinje kako bi se sala u domu mogla više koristiti. 
Zlatko Prskalo: napominje kako su pločice ispred doma u Starom Slatiniku loše postavljene i voda se 

zadržava na njima. 

Marko Čorak: Informira da će se održati sjednica Savjeta za mlade Brodsko-posavske županije u 

Brodskom Stupniku sa cca  20-25 članova u terminu 20.02.2020. u 17,00 sati. 
Goran Jelinić: Podržava održavanje sjednice u našoj općini i predlaže da to bude u prostoru Turističke 

zajednice. 

Maja Medved: Informira da će roditelji djece preuzeti udrugu  mladih i zvat će se „STUP“. 
 

 Kako pitanja i prijedlog više nije bilo, predsjedavajući je zaključio rad sjednice u 22,24 sata. 

 
                  Predsjedavajući  

 

Zapisničar:                                                                                                        Predsjednik vijeća  

Reza Marceković                                                                                   Zlatko Prskalo, bacc.admin.public.    
     

  

  
 


