
                           
         REPUBLIKA HRVATSKA  

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

    OPĆINA BRODSKI STUPNIK 

            Općinsko vijeće 

 

KLASA:021-05/18-02/02 

URBROJ:2178/03-02-18-2 

Brodski Stupnik, 27. ožujak 2018. godine 

 

Z A P I S N I K 

            o radu 7. sjednice Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik održane 27. ožujka 

2018. godine s početkom u 19,00 sati u zgradi „Stare škole“ u prostorijama knjižnice, Ulica 

Stjepana Radića 52. 

 

Nazočni:                                                                Odsutni:                        

1. MAJA MEDVED,                                          1. Martin Horvatović, opravdao izostanak 

2. ZLATKO PRSKALO, bacc. admin. publ.          

3. MARKO ČORAK, mag. ing. mech.    

4. TOMISLAVA PRSKALO,  

5. MILE MAGDIĆ,                

6. JOSIPA GAVRAN EĆIMOVIĆ, ing.   

7. ANTONIJA LONČARIĆ, mag. ing. agr.   

8. TOMISLAV LOVINČIĆ,   

9.  JASNA BOŠKOVIĆ, prof.   

10.  DRAŽEN KLISURIĆ,   

11. ALEN KLJUČEVIĆ, 

12. GORAN BLATANČIĆ 

 

Ostali nazočni: Goran Jelinić, općinski načelnik, Petar Lovinčić – zamjenik načelnika 

Dragica Lončar i Reza Marceković – djelatnice Upravnog odjela.  

Zapisničar: Reza Marceković, djelatnica Upravnog odjela Općine Brodski Stupnik  

 

Predsjedavajući pozdravlja nazočne, konstatira da je sjednici nazočno 12 vijećnika, što čini 

dovoljan broj za pravovaljano odlučivanje. Vezano za prijedlog dnevnog reda koji je 

dostavljen u materijalima navodi kako ima informacije da se mnogi građani  protive inicijativi 

za ukidanje mjesnih odbora na području Općine Brodski Stupnik te predlaže da se Točka 8.  iz 

prijedloga dnevnog reda „Pokretanje inicijative za ukidanjem vijeća mjesnih odbora na 

području općine Brodski Stupnik“  odgodi za narednu sjednicu. 

Za današnju sjednicu predsjedavajući predlaže slijedeći: 

D n e v n i   r e d: 

1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik 

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

srpanj - prosinac 2017.g. 

3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa građenja 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.  

4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture iz čl. 22. ZKG za 2017.g. 

  5.  Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja  



         otpadom na području Općine Brodski Stupnik za 2017.g.  

  6.  Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada  i  

       mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Brodski Stupnik   

7. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u 

vlasništvu općine Brodski Stupnik za razdoblje 2018-2023. godine 

8.  Prijedlog Odluke o zamjeni postojećih rasvjetnih tijela (reflektora)  na  

      sportskom objektu u Brodskom Stupniku  

9. Zaključak o davanja prijedloga osoba za obavljanje mrtvozorničke  djelatnosti  

      za područje Općine Brodski Stupnik  

10. Pitanja i prijedlozi  vijećnika  

 

        Općinsko vijeće JEDNOGLASNO  je prihvatilo predloženi dnevni red. 
 

 

 

Točka 1.  Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik 

 

Zlatko Prskalo: Daje na usvajanje tekst zapisnika o radu 6. sjednice Općinskog vijeća. 

                     Kako na predloženi tekst  nije bilo primjedbi, Općinsko vijeće je isti 

JEDNOGLASNO usvojilo.     

     

 

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

                 srpanj - prosinac 2017.g. 

 

Goran Jelinić: Pozdravlja nazočne te daje izvješće o radu Općinskog načelnika u razdoblju 

srpanj-prosinac 2017.g. koje predstavlja objedinjene izvještaje koje je do sada prezentirao 

Općinskom vijeću. 

 U izvještajnom razdoblju srpanj - prosinac 2017. godine, načelnik sa svojim 

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 2017. 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 izmjena i dopuna Proračuna za 2017.g.     

- 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.,     

- utvrđivanje prijedloga Proračuna općine Brodski Stupnik za 2018.g. i projekcije  

2019-2020. 

- 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, te nabavka opreme za njihov rad. 

 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.  

 Prijavljena je za financiranje iz PRR RH 2014-2020- Podmjera 7.1.1. Izrada strategije 

razvoja turizma Općine, a rezultati i realizacija  istog će biti tijekom slijedeće godine.  

         Održan je niz sastanaka sa predstavnicima BPŽ, CTR-a i Grada Sl.Broda na temu 

prijave na natječaj ITU UPSB projekta „Poljoprivrednog inkubatora“ u našoj gospodarskoj 

zoni, na kojima je Općina dobila izraženu potporu od predstavnika BPŽ te se poduzimaju 

aktivnosti provedbe studije radi izbora najboljeg modela izgradnje istoga, a za što Općina ima 

osigurano financiranje EU sredstvima (85%). 

 Pokrenuta je izrada projektne dokumentacije za projekt „Parkiralište“ kod groblja u 

Brod. Stupniku te smo ishodili lokacijsku dozvolu,  kao i idejno rješenje za mrtvačnicu u 

Krajačićima zbog koje će biti potrebno ići u radnje izmjene Prostornog plana Općine. 

Ishođena je građevinska dozvola za Ulicu Josipa Kozarca u Starom Slatiniku čiju 

rekonstrukciju planiramo provesti uz sufinanciranje MRRFEU. 

Krajem godine smo dobili Odluku o financiranju (EU sredstva,100%sufinanciranje) nastavka 

izgradnje Slavonske ulice iz Podmjere 7.2.2. PRR RH 2014-2020. vrijednosti preko 

1.500.000,00 kn. 

U suradnji sa Hrvatskim cestama d.d. poduzeli smo aktivnosti pripreme dokumentacije za  

projekt rekonstrukcije Ulice Ilije Martinovića u Starom Slatiniku za koji se nakon rješavanja 

imovinsko-pravnih odnosa čeka ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine 

infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa-rekonstrukcija državne cesta 

DC525, gradnja obostrano biciklističko-pješačke staze i oborinske odvodnje sa predmetnih 

površina. 

Sa Županijskom upravom za ceste Općina sudjeluje u reguliranju imovinsko-pravnih odnosa u 

komunikaciji sa našim građanima zbog radnji da bi se čim prije dobile dozvole za radove 

asfaltiranja ceste Lovčić-Bučje. 

Pokrenute su radnje pripreme projektne dokumentacije vezano za realizaciju energetske 

obnove zgrade Društvenog doma u Starom Slatiniku te Sportskih domova u Brod. Stupniku i 

Starom Slatiniku, a koji će se početkom 2018. godine prijaviti na natječaj Fonda za zaštitu 

okoliša i energetsku učinkovitost. 

Izvedeni su radovi izgradnje staza na grobljima Brodskom Stupniku te staza i ograde u 

Starom Slatiniku kao i ograda na groblju u Krajačićima koji  su sufinancirani od strane 

Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. 

     Na MRRFEU je kandidiran i odobren ukupnom u iznosu 400.000,00 kn projekt uređenja 

„Stare škole“ te su se radovi, uz vlastito financiranje ostalog dijela, krajem godine priveli 

kraju te se cijeli objekt nakon nekoliko godina faznog uređivanja stavio u funkciju knjižnice u 



donjem dijelu te prostora za provođenje igraonice u gornjem dijelu što će uslijediti početkom 

2018.godine. 

        Priključeno je plinsko centralno grijanje u poslovnom prostoru u Društvenom domu 

St.Slatinik kojeg koristi liječnica, a isto je učinjeno i sa prostorom „Mlade škole“ u 

Brod.Stupniku kojeg koriste udruge STUP, Drumarice i KUD Zrinski. 

 U ovom izvještajnom razdoblju čelništvo Općine se u suradnji sa tvrtkom Vodovod-

Slavonski Brod aktivno uključilo u radnje ishođenja preostalih imovinsko-pravnih odnosa 

buduće trase vezano za realizaciju projekta „BROD 2“ kojim naša Općina planira osigurati 

vodoodvodnju za sve svoje građane. 

    Budući je dosadašnji koncesionar, Veterinarska stanica Đakovo, najavila otkazivanje 

pružanja veterinarskih usluga za područje Općine (prostor u Starom Slatiniku-Društveni 

dom), poduzete su radnje koje su rezultirale potpisivanjem Ugovora sa tvrtkom VETO d.o.o. 

iz Sl.Broda koja je nastavila sa pružanjem veterinarskih usluga za područje naše Općine. 

U suradnji sa LAG-om Posavina kao prijaviteljem sudjelujemo kao partneri u projektu iz 

Programa „Zaželi“ (ESF) ukupne vrijednosti 8,3 mil. kn, kojim će se tijekom slijedeće godine 

na 2 godine zaposliti 15 nezaposlenih žena sa područja naše Općine kao pomoć i podrška 

starijim osobama kojima je ta pomoć potrebna u našoj Općini. 

Istom suradnjom je prijavljen projekt „Umjetnost i kultura 54+“, također financiran EU 

sredstvima, kojim želimo osobama starije dobi kvalitetnije provođenje njihovih aktivnosti.  

              Odobreni su za financiranje projekti za izradu projektne dokumentacije za 

biciklističke staze Općine i cestu „Žirinjak“, a prijavljen je  projekt za izradu projektne 

dokumentacije za reciklažno dvorište.  

Nabavljena je oprema (stolovi, stolice) za potrebe korištenja Društvenog doma u Lovčiću te 

su postavljene 3 nadstrešnice na autobusnim stajalištima u Općini. 

 Suradnja sa obje područne škole preko matičnih odvijala se tijekom ovog razdoblja 

kroz aktivnosti izvođenja nastave tjelesnog odgoja u prostoru Društvenog doma u Brodskom 

Stupniku, gdje su osigurani kvalitetni uvjeti, a podržali smo projekt digitalizacije PŠ Stari 

Slatinik financijskom pomoći za nabavku 2 LCD TV-a. 

U školskim prostorima Općina preko Udruge za djecu „Bubamara“ provodi program 

igraonice koju pohađa preko 40 djece u dobi 3-6 godina. 

          Uz suglasnost i potporu Općine, udruge sa područja Općine-STUP, Bubamara i LAG 

Posavina uspješno su realizirale svoje projekte kojima su postavljena 3 dječja igrališta (kod 

Silosa, u Vinogradskoj i Rašićevoj ulici). 

Radi potrebe održavanja travnatog terena na prostoru Sportskog objekta u Brodskom Stupniku 

iskopan je bunar, a isto se u dogovoru sa korisnicima (udruga NK Svačić) učinilo i u Starom 

Slatiniku, gdje je u donjem dijelu objekta izmijenjen i dio stolarije te su kupljene grijalice. 

Na sportskom objektu u Brod.Stupniku ugovorena je izmjena ograde koja će se realizirati u 

2018. godini čime će se stvoriti bolji uvjeti za rad. 

Općina je kupila zemljište u Ulici Petra Zrinskog (kod Silosa) koje se oduvijek koristilo kao 

sportsko-rekreacijski park, odnosno dječje igralište.    

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

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

 Mjerom javnog rada HZZ-a koncem godine uposleno je 10 djelatnika koji će obavljati 

poslove uređenja okoliša i javnih površina. 

            Proračunom planirana sredstva za pomoć udrugama u kulturi, sportskim udrugama, 

vjerskim zajednicama, kao i planirana sredstva za obilježavanje značajnih događanja na 

području općine kao što su „Stupnička berba grožđa“, „Slatinsko ljeto“ te „Memorijalni turnir 

Neven i Mijo“, isplaćena su u cijelosti. 

  Napominjemo, u ovom izvještajnom razdoblju Općina je pomogla Vatrogasnoj 

zajednici za redovnu djelatnost i donijela Odluku o kupnji navalnog vozila te u granicama 

svojih mogućnosti provela socijalni program općine i pomogla u radu knjižnice.    



           Podneseno Izvješće o radu Općinskog načelnika  za razdoblje srpanj-prosinac 2017. 

godine sadrži prikaz većeg dijela poslova i zadataka iz nadležnosti Načelnika kao izvršnog 

tijela koji je, uz stručnu, administrativnu i tehničku pomoć Službe u općini Brodski Stupnik te 

u suradnji sa svojim zamjenikom gospodinom Petrom Lovinčić, u okviru mogućnosti 

planiranih proračunom, nastojao  s jedne strane osigurati što kvalitetnije životne uvjete žitelja 

općine, a sa druge strane kvalitetno se pripremati za programe EU. 

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 dali svoj doprinos u razvoju Općine. 

 
Tomislav Lovinčić: Postavlja upit kada će započeti obnova objekta Stare općine u Brodskom 

Stupniku. 

Goran  Jelinić: Pojašnjava kako predstoji potpisivanje ugovora, a već po primitku Odluke o 

financiranju projekta počinje teći   rok od 8 mjeseci u kojem moramo provesti javnu nabavu, 

što će se  nastojati  čim prije, a zatim slijede radovi . 

               Kako pitanja više nije bilo, predsjedavajući daje Izvješće načelnika na usvajanje. 

              Po provedenom glasovanju, na prijedlog Predsjednika, Općinsko vijeće 

JEDNOGLASNO je usvojilo Izvješće o radu Općinskog načelnika  u razdoblju srpanj-

prosinac 2017.g. 

Z A K L J U Č A K 

u povodu Izvješća o radu Općinskog načelnika  u razdoblju srpanj-prosinac 2017. g.  

I. 

 Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik prihvaća Izvješće Općinskog načelnika o 

provedenim aktivnostima u razdoblju srpanj-prosinac 2017. godine. 

 Tekst Izvješća u prilogu je zaključka i čini njegov sastavni dio. 

II. 

 Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije». 

 

KLASA: 023-01/18-01/28 

URBROJ:2178/03-02-18-3 

Brodski Stupnik, 27. ožujak 2018.g. 

 
 

Točka 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa građenja 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.  

 

Goran Jelinić: Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Statutu općine Brodski 

Stupnik, daje Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području  Općine Brodski Stupnik za 2017.godinu koji je izvršen  u iznosu  

od 1.836.125,78  kuna, što čini ostvarenje od 98,64%.  Daje pregled  plana i izvršenja prema 

aktivnostima .  Napominje da je od ukupno izvršenog iznosa, iz izvora pomoći ( kroz fondove 

i ministarstva)   ostvareno 1.350.000,00 kuna.   

Zlatko Prskalo: Daje osvrt na stavku Izgradnja parkirališta ispred groblja u Brodskom 

Stupniku za koju je planiran iznos od 158.000,00 kuna, napominjući kako se radi o 

parkiralištu  koje je naknadno legalizirano i na koje je vijeće imalo primjedbu u 

polugodišnjem izvješću te je ujedno i jedan od razloga zbog čega nije usvojeno polugodišnje 

izvješće. Stoga  predlaže da se ovo Izvješće usvoji uz  primjedbu da se Općinsko vijeće 

ograđuje od ove stavke jer nije napravljeno sukladno volji Vijeća. 

Dragica Lončar: Pojašnjava kako je ova aktivnost već usvojena  planom, a zatim i ostvarena. 

Zlatko Prskalo: Usvojili smo ju  rebalansom, nakon što je parkiralište već izgrađeno. 



Dragica Lončar: Parkiralište je sada uredno legalizirano. 

Zlatko Prskalo: Ističe kako prvi puta nije  podržao taj projekt te ne može niti sada usvojiti  

ovu točku  jer je projekt naknadno legaliziran. 

Lovinčić: U početku je građeno boćalište te je prenamijenjeno za parkiralište. 

Zlatko Prskalo: Moli da mu se pojasni zbog čega se onda  radila prenamjena i trošio novac na 

legalizaciju. Ja li dakle objekt boćalište ili parkiralište 

Petar Lovinčić: Pojašnjava da prema  tada važećim zakonima  nije bilo moguće  dobiti 

suglasnost Hrvatskih voda za objekt koji zahvaća zatvaranje kanala. Obzirom da za boćalište 

nije bilo potrebno ishoditi građevinsku dozvolu, izgrađeno je  kako bi se uredio taj dio naselja 

koji je  bio zapušten i predstavljao ruglo sela, odnosno, poduzete su određene aktivnosti u 

višem interesu zajednice da bi i vizualno i funkcionalno ovaj dio naselja bio stavljen u 

funkciju. Ako je toliko sporno, najbolje bi bilo angažirati građevinske strojeve te ga srušiti i 

dovesti u prvobitno stanje. 

Zlatko Prskalo: Pojašnjava kako nitko nije za rušenje nego želi pojasniti da je bio protiv toga  

jer je smatrao da to nije po zakonu te sada ne može prihvatiti ovo. Tvrdi da do sada  nije znao 

za ove okolnosti koje je iznio zamjenik. Postavlja upit je li moguće usvojiti Izvješće uz 

zabilješku o neslaganju sa ovom stavkom jer mu nije u cilju „rušiti“ cijelo izvješće radi jedne 

stavke. 

Dragica Lončar: Izvješće se u cijelosti usvaja.  

Alen Ključević: Cijeni dobru namjeru, ali upozorava da je građenje bez građevinske dozvole 

ipak prekršaj te smatra da se forsira vijećnike da bez ikakve ograde prihvate izvješće u 

kojemu je sadržan takav objekt i zbog toga ga ne  prihvaća. 

Petar Lovinčić: Ponovo pojašnjava da ništa nije nelegalno izgrađeno. 

Zlatko Prskalo : Daje Izvješće na glasovanje uz napomenu da se zapisnikom navede kako se  

ograđuje od točke Izgradnja parkirališta ispred groblja u Brodskom Stupniku.         

          Po provedenom glasovanju, općinsko vijeće JEDNOGLASNO prihvaća Izvješće i 

donosi  

Z A K L J U Č A K      

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata  

i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu 
 

I. 

 Usvaja se  Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Brodski Stupnik za 2017. godinu, koju je podnio Općinski 

načelnik. 
II. 

 Tekst Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Brodski Stupnik za 2017. godinu sastavni je dio ovog 

Zaključka.  

III. 

 Ovaj Zaključak objavit  će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.   

 

KLASA:402-01/18-01/30 

URBROJ:2178/03-02-18-2 

Brodski Stupnik, 27. ožujak 2018. godine 

    
 

Točka 4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja  

                komunalne infrastrukture iz čl. 22. ZKG za 2017.g.  

 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako  se Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture donosi na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu i na 



temelju Statuta Općine Brodski Stupnik. U nastavku pojašnjava izvješće po aktivnostima te 

konstatira kako je od ukupno planiranih 907.600,00 kuna izvršeno 901,585,29, što čini 

ostvarenje od 98,71%. 

      Na predloženo Izvješće nije bilo primjedbi te je isto na prijedlog Predsjednika 

JEDNOGLASNO usvojeno uz slijedeći 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K   

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata 

i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu 

 

I. 

 Usvaja se  Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Brodski za 2017. godinu, koju je podnio Općinski načelnik. 

II. 

 Tekst Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Brodski za 2017. godinu  sastavni je dio ovog Zaključka.  

III. 

 Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.   

 

KLASA:402-01/18-01/31 

URBROJ:2178/03-02-18-2 

Brodski Stupnik, 27. ožujak 2018. godine    

 

  

Točka 5.  Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja  

                otpadom na području Općine Brodski Stupnik za 2017.g.  

 

Goran Jelinić:    Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Statutom Općine Brodski 

Stupnik  utvrđena  je obveza donošenja Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na 

području Općine Brodski Stupnik .  Obveze jedinica lokalne samouprave koje proizlaze iz 

zakona nalažu ugovor o  koncesiji  kojeg je općina zaključila  sa tvrtkom  Jakob Becker , a  

radi se o ugovoru o koncesiji  kojemu  je produžen rok do  završetka natječajnog postupka i u 

fazi je priprema za natječaj za novu koncesiju koju se  planira realizirati u suradnji sa još 

nekim općinama, što će  smanjiti troškove provođenja postupka izbora koncesionara.  

Informira kako je Općinsko vijeće još 2011. godine donijelo  odluku o prihvaćanju nacrta 

sporazuma o zajedničkoj izgradnji i  korištenju županijskog centra za gospodarenje otpadom u 

svrhu uspostave cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom. U proteklom vremenu utvrđeno 

je da su gotovo sva domaćinstva   i pravne osobe preuzeli posude za otpad, komunalno 

poduzeće redovno sanira  nelegalne deponije.  Planira se uspostava sustava odvojenog 

prikupljanja otpada..  U svrhu uspostave cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim 

otpadom,  Općinsko vijeće je na protekloj sjednici donijelo Plan gospodarenja otpadom 

Općine Brodski Stupnik 2017-2022. Kroz analizu i ocjenu stanja potreba, zaključak je da na 

području općine   Jakob Beker ima koncesiju za odvoz otpada, a u tijeku su aktivnosti oko 

ishođenja projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta, a lokacija za njegovu 

izgradnju planirana je izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Brodski 

Stupnik u Gospodarskoj zoni „Rižino polje“. Općina će pokušati organizirati mobilno 

reciklažno dvorište u naseljima u kojima nema izgrađeno  reciklažno dvorište. U svrhu 

odvojenog prikupljanja otpada u planu je podjela spremnika za odvojeno prikupljanje. Na 

kraju izvješćuje o odbijenici Fonda za zaštitu okoliša za projektnu dokumentaciju za izgradnju 

reciklažnog dvorišta jer je čestica u Gospodarskoj zoni u vlasništvu RH te zbog neriješenih 



imovinsko pravnih odnosa u ovom trenutku ne može odobriti taj projekt. Napominje da  

procedure oko darovanja zemljišta teku vrlo sporo.  

Tomislav Lovinčić: Kakav je plan edukacije građana. 

Goran Jelinić: Pojašnjava da će Ministarstvo zaštite okoliša otvoriti  mogućnost prijave na 

natječaj koji će biti  namijenjen za edukaciju gađana a prihvatljivi  prijavitelji  bit će općine i 

gradovi  preko 10.000,00 ili više općina kroz jedan projekt. Iznosi  namjeru da se Općina 

Brodski Stupnik sa još nekoliko općina kandidira preko  LAG-a  za   tiskanje promotivnih  

letaka i organiziranje radionica za edukaciju  građana o postupanju s otpadom.  

           Pitanja i prijedloga više nije bilo te je Predsjednik dao Izvješće o provedbi Plana 

gospodarenja otpadom na području Općine Brodski Stupnik za 2017.g. na glasovanje. 

          Po provedenom     glasovanju Općinsko vijeće JEDNOGLASNO je usvojilo Izvješće uz 

sljedeći 

Z A K L J U Č A K  

o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom  

 na području Općine Brodski Stupnik za 2017. god. 

 

Članak 1. 

Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Brodski 

Stupnik za 2017. godinu  koji je ovom tijelu podnio Općinski načelnik. 

Članak 2. 

Izvještaj iz članka 1. ovog Zaključka je sastavni dio ovog Zaključka. 

 

Članak 3. 

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.  

 

KLASA: 351-01/18-01/06 

URBROJ:2178/03-02-18-3 

Brodski Stupnik, 27. ožujak 2018.g.  

 
 

Točka 6. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada   

                i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Brodski  

                Stupnik   

 

Goran Jelinić: Napominje kako se   Odluka također temelji na Zakonu o održivom 

gospodarenju otpadom i Statutu Općine Brodski Stupnik te navodi mjere sprječavanja 

nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje odbačenog otpada utvrđene Odlukom, a  

za čiju provedbu su osigurana sredstva u proračunu Općine Brodski Stupnik. 

Dražen Klisurić: Postavlja upit je li komunalni redar započeo sa radom. 

Goran Jelinić: Informira Općinsko vijeće kako je nakon provedbe drugog  natječaja izabran 

komunalni redar  -  Josipa Gavran Ećimović, na čemu  joj čestita, a  koja će obnašati dužnost 

komunalnog redara za općinu Oriovac, Brodski Stupnik, Bebrinu i Sibinj . Ugovorom između 

općina definirat će se  djelatnost redara te  izvješća o radu i ostale obveze. Ujedno apelira i na 

vijećnike i potiče ih na suradnju kako bi komunalno redarstvo bilo što učinkovitije. 

Zlatko Prskalo:Čestita vijećnici Gavran Ećimović na stupanju na dužnost komunalnog redara 

te predlaže naći način kako educirati građane o komunalnom redu te o dužnostima i ovlastima 

komunalnog redarstva, primjerice podjelom letaka. 

Goran Jelinić: Informira vijećnike kako je na zajedničkom sastanku  općina    utvrđen 

raspored prema kojemu komunalni redar  jedan dan u tjednu  bude u svakoj općini, a u Općini 

Brodski Stupnik bio bi utorkom. 



Josipa Gavran Ećimović: Pozdravlja nazočne i informira o prvim koracima komunalnog 

redarstva te upućuje na nužnost donošenja novih odluka o komunalnom redu od strane svih 

općina te predlaže da odluke budu usklađene kako bi se moglo jednoobrazno postupati u svim 

općinama. Isto tako predlaže usklađenje odluke o držanju kućnih ljubimaca  zbog obveze 

čipiranaj pasa. 

Petar Lovinčić: Predlaže da se izvidi mogućnost kako bi se uz pomoć djelatnika na javnim 

radovima došlo do podataka o stanju na terenu. 

Zlatko Prskalo: Vezano za donošenje    nove Odluke o komunalnom redu, predlaže da 

komunalni redar, Josipa Gavran Ećimović,  za narednu sjednicu pripremi prijedlog   Odluke o 

komunalnom redu koji bi bio usklađen na razini svih općina na kojima se provodi zajedničko 

komunalno redarstvo. 

        Kako rasprave više nije bilo, Predsjednik daje Odluku  na usvajanje. 

        Po provedenom glasovanju,  Općinsko vijeće JEDNOGLASNO donosi 

                     

O D L U K U 

o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje 

odbačenog otpada na području Općine Brodski Stupnik 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 

mjere za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Brodski Stupnik.  

 

Članak 2. 

Mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje 

odbačenog otpada su:  

- učestala kontrola komunalnog redarstva stanja spremnika za komunalni otpad na 

lokacijama kod korisnika usluge na javnim površinama,  

- poštivanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada na lokacijama uočenog  

            odbacivanja otpada,  

- distribucija informacija o telefonskom broju na koji je moguće prijaviti  

            nepropisno odbacivanje otpada i informacije o načinu postupanja sa komunalnim  

            otpadom,  

- distribucija letaka o načinu zbrinjavanja otpada putem isporučitelja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog 

otpada,  

- periodične akcije uklanjanja nepropisano odbačenog otpada provode se na području 

Općine Brodski Stupnik prve nedjelje u travnju i u rujnu svake godine.  

 

Članak 3. 

Sredstva za provedbu mjera iz članka 2. ove Odluke osiguravaju se u proračunu 

Općine Brodski Stupnik.  

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“.  

Članak 5. 

Ova Odluka odmah po donošenju dostavit će se Ministarstvu zaštite okoliša i 

energetike.  

 

KLASA:351-01/18-01/ 05 

URBROJ:2178/03-02-18-2 

Brodski Stupnik, 27. ožujak 2018. godine.  



Točka 7. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom  

               u vlasništvu općine Brodski Stupnik za razdoblje 2018-2023. godine 
 

Goran Jelinić: Na temelju odredaba Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u 

vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje 2013. – 2017. godine („Narodne novine“ broj 

76/13), članka 10 i 11. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike 

Hrvatske („Narodne novine“ broj 94/13.i 18/17), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 

36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst i 137/15) i članka 30. Statuta Općine 

Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj8/09, 3/13 i 2/18), u 

obvezi smo  izraditi i donijeti Strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu 

Općine Brodski Stupnik za razdoblje 2018. do 2023. godine.  

Ukratko pojašnjava predloženi tekst Strategije kojeg su vijećnici dobili na uvid.  

Predsjedavajući daje na raspravu, te kako rasprave od strane vijećnika nije bilo Općinsko 

vijeće JEDNOGLASNO donosi, sljedeću 

O D L U K U 

o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u  

vlasništvu Općine Brodski Stupnik za razdoblje 

2018. do 2023. godine 

 

 

Članak 1. 

 Donosi se Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Brodski 

Stupnik. 

Članak 2 

 Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine  Brodski Stupnik 

donosi se za razdoblje 2018.  do 2023. godine. 

 

Članak 3. 

 Strategija iz članka 1. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke, te će se zajedno s 

ovom Odlukom objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

 

Članak 4. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. 

   

KLASA:940-01/18-01/06 

URBROJ:2178/03-02-18-5 

Brodski Stupnik, 27. ožujak 2018. 

 

 

Točka 8. Prijedlog Odluke o zamjeni postojećih rasvjetnih tijela (reflektora)  na  

      sportskom objektu u Brodskom Stupniku  

 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako je koncem 2017. godine  donacijom hrvatskih autocesta 

dobiveno 10 rashodovanih stupova javne rasvjete koji su zajedničkim radom  Općine i NK 

Slavonac pripremljeni  i postavljeni  na sportskom objektu čime su zamijenili dotrajale drvene 

stupove.  Postavljanje lampi znatno bi  poboljšalo uvjete rada  te predlaže da se zamijene 

postojeća rasvjetna tijela  te se predlaže Općinskom vijeću donošenje odluke za koju je i 

predviđena stavka za 2018. U vrijednosti 30.000,00 kuna. Pojašnjava da je ovaj  zahvat 

neovisan od projekta postavljanja ograde koji je kandidiran  na Ministarstvo graditeljstva to 

jest traži se način financiranja iz  drugih izvora kako bi se rasteretio proračun Općine. 



Zlatko Prskalo: Postavlja upit kada se to misli raditi, načelno nije protiv ali upozorava na  plan 

proračuna koji je prilično rastegnut.  

Goran Jelinić: Ukoliko se donese odluka radit će se ranije , a ukoliko ne, radit će se kad se 

steknu uvjeti. Pojašnjava kako pri planiranju proračuna  nisu bile poznate  određene stavke 

poput   stavki za energetsku obnovu objekata , što je sada poznato te je  neizbježno   raditi 

rebalans. Isto tako, neke  projekte  nećemo realizirati  poput    projekta  semafora koje smo 

planirali riješiti kandidiranjem, a za koje smo dobili  negativan odgovor . Projektnu 

dokumentaciju smo izradili ali niti jedan semafor nije prošao, no  imamo spremnu 

dokumentaciju te ćemo pokušat sljedeće godine, ali to za ovu godinu rasterećuje izvor 

vlastitih sredstava za 200.000,00 kuna što nam otvara druge mogućnosti. Sve će se to uskladiti 

rebalansom kojeg možemo očekivati polovicom godine.  

Kako rasprave po ovoj točki više nije bilo, predsjedavajući daje Odluku na glasovanje. 

   Po provedenom glasovanju, na prijedlog Predsjednika, Općinsko vijeće JEDNOGLASNO 

donosi  

O D L U K U  

o zamjeni postojećih rasvjetnih tijela (reflektora)  na sportskom 

objektu u Brodskom Stupniku 
 

Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik sukladno osiguranim sredstvima u 
Proračunu Općine Brodski Stupnik za 2018. godinu prihvaća provedbu aktivnosti 
zamjene postojećih rasvjetnih tijela (reflektora) na sportskom objektu u Brodskom 
Stupniku  kroz AKTIVNOST: Održavanje sportskih objekata u vrijednosti od cca 
30.000,00 kuna. 

KLASA:406-01/18-01/02 

URBROJ:2178/03-02-18-2 

Brodski Stupnik, 27. ožujak 2018. godine 

 

 

Točka 9. Zaključak o davanja prijedloga osoba za obavljanje mrtvozorničke  djelatnosti  

                za područje Općine Brodski Stupnik  

Goran Jelinić: Ističe kako je pristigao Zahtjev za davanje prijedloga za mrtvozornika od dr. 

Mate Gjurčevića. Predlaže da se isti uz dr. Željku Siser predloži za mrtvozornika  za područje 

naše općine. 

 Općinsko vijeće JEDNOGLASNO je prihvatilo i donijelo  

 

Z A K L J U Č A K  

o davanja prijedloga osoba za obavljanje mrtvozorničke djelatnosti 

 za područje Općine Brodski Stupnik   

 

I. 

 Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik predlaže Županijskoj skupštini Brodsko-

posavske županije osobe za obavljanje mrtvozorničke djelatnosti za područje Općine Brodski 

Stupnik i to: 

1. Željka Siser, dr.med. 

2. Mato Gjurčević, dr.med. 

 

KLASA:501-01/18-01/01 

URBROJ:2178/03-02-18-2 

Brodski Stupnik, 27. ožujak 2018. godine 

  

 



Točka 10. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

Jasna Bošković: Iznosi prijedlog da se Područnoj školi Stari Slatinik pomogne pri uređivanju 

učionice jer škola  nije u mogućnosti kandidirati  projekte iz razloga što nisu svi objekti 

legalizirani, a postoji  potreba za uređenjem škole. Na roditeljskom sastanku na  kojemu je bio 

nazočan i ravnatelj O.Š. Ivan Mažuranić roditelji su predložili da bi svojim  radom  

sudjelovali u uređenju, ravnatelj je obećao  platiti beton, a općinu   molimo da osigura 

sredstva  za nove podove.   

Goran Jelinić: Načelno nije protiv pomoći školi, općina će učiniti koliko je u našoj 

mogućnosti, ali napominje kako su  škole pod ingerencijom Županije te bi trebalo također 

vršiti pritisak na nadležne institucije. Napominje kako je Općina  i prije sudjelovala u 

troškovima obnove područnih škola na način da je snosila troškove izrade idejnog rješenja  

projekta za proširenje P.Š. Brodski Stupnik . Isto to htjelo se učiniti i za P.Š. Stari Slatinik, 

upućen je  upit prema pročelnici Ureda za školstvo gospođi  Vukašinović koja je odgovorila 

da to nije moguće jer nije uspostavljena mreža škola te tako nije dobiveno zeleno svjetlo za 

sredstva. Isto tako, smatra kako  je trebao biti nazočan sastanku ukoliko se očekivalo učešće 

općine u rješavanju toga problema. 

Petar Lovinčić: Predlaže da  se ravnatelj škole pisanim putem obrati  Općini ,što će biti 

podloga da načelnik krene dalje sa inicijativom prema Županiji koja je novim Zakonom o 

fiskalnoj decentralizaciji dobila  znatno veća sredstva. Dodatno, kada se na temelju pisanog 

zahtjeva Škole   stupi u kontakt sa pročelnicom Upravnog odjela, to nam daje podlogu za 

daljnje  kontakte sa zamjenikom Ministra od kojeg možemo zatražiti pomoć. Osobno nisam 

za davanje sredstava za škole koje nisu naša nadležnost jer imamo malu školu i igraonicu koje 

su naša nadležnost, a školom se treba baviti onaj u čijoj je  to nadležnosti. 

Zlatko Prskalo: Postavlja upit o iznosu troškova koje bi platila Općina. 

Tomislava Prskalo. Pojašnjava da se radi o iznosu oko 30.000,00 kuna ukupnih troškova. 

Zlatko Prskalo: Postavlja upit koliko bi potrajao da se putem pisanih tragova dođe do 

realizacije.  

Petar Lovinčić: Pojašnjava kako se manje-više sve takve aktivnosti rade za vrijeme školskih 

praznika. 

Goran Jelinić: Ističe kako u Proračunu ima osigurana pozicija te da postoji i zamolba P.Š. 

Brodski Stupnik za promjenu trojih vrata na učionicama koja su jako lošem stanju. 

Zlatko Prskalo: Postavlja upit kada se predviđa završetak radova. 

Tomislava Prskalo: Informira kako je plan da se sa radovima započne  po završetku školske 

godine, a sve bi moralo biti gotovo do početka naredne školske godine. 

Zlatko Prskalo: Predlaže obratiti se nadležnim institucijama pisanim putem. 

Alen Ključević: Iznosi negativna iskustva sa rokovima te napominje kako ravnatelji imaju 

jako male ovlasti. 

Zlatko Prskalo:Konstatira kako je prvi korak da se ravnatelj O.Š. Ivan Mažuranić obrati 

pisanom zahtjevom za pomoć kako bi se išlo redovnom procedurom, a ako to ne bude 

zadovoljavajuće, potražit će se drugo rješenje. Predlaže da se donese zaključak o dostavljanju 

zamolbe od strane ravnatelja te isti daje na usvajanje. 

               Općinsko vijeće, na prijedlog Predsjednika,  JEDNOGLASNO je donijelo 

Zaključak da se ravnatelj O.Š. Ivan Mažuranić obrati pisanom zahtjevom Općini za pomoć. 

                              

Dražen Klisurić: Ukazuje na problem plavljenja kanala iza vrtova u pravcu obiteljske kuće 

Zubić. 

Petar Lovinčić: Upućuje da je potrebno kontaktirati Hrvatske vode koje su uredile ovaj kanal, 

ali budući da ga vlasnici čestica  nisu održavali, došlo je do zamuljivanja. 

Tomislav Lovinčić: Postavlja upit je li se Općina Brodski Stupnik prijavila na natječaj za 

dodjelu sredstava za razvoj bežičnog interneta.  

Goran Jelinić:  



Informira da je izvršena prijava  projekta na portalu  za natječaj  WiFi4EU, ali šanse su 

neizvjesne jer već ima preko 7.000,00 prijava samo u Hrvatskoj. 

Dražen Klisurić: Pojašnjava kako se dodjeljuje  dosta novaca ali je  puno  prijava. 

Mile Magdić: Žitelji Rižinog polja zamolili su da se barem kamion-dva tucanika naspe na 

ulice te da se postavi cijev kod silaza sa ceste u ulicu. 

Goran Jelinić: Informira da je sa „Citom“ d.o.o. dogovoreno nasipanje ulice frezanim 

asfaltom. 

Marko Čorak: U cilju olakšanja pripreme sjednice postavlja predlaže izvidjeti  može li se na 

g-mail-u organizirat da se dostavi povratna informacija o primljenom mail-u,  to jest,  potvrda 

primitka materijala za sjednicu kako ne bi bilo potrebno telefonom provjeravati jesu li svi 

vijećnici dobili e-mail s materijalima.   

Dražen Klisurić: Provjerit će tu mogućnost. 

Zlatko Prskalo. Izvješćuje  o sjednici MO Stari Slatinik na kojoj je donesena odluka po 

zamolbi NK Svačić kojom traže odobrenje za postavljanje umjetne trave na betonskom 

igralištu u sklopu nogometnog igrališta. Vijećnici su jednoglasno podržali taj prijedlog i 

donijeli odluku koja je sastavni dio zapisnika koji će biti dostavljen. Postavlja upit koliko 

može  općina u tome sudjelovati kako bi se taj projekt što prije što prije završio te napominje 

kako je  klub za to izdvojio dosta svojih  sredstava i sredstava doniranih za tu namjenu. 

Goran Jelinić: Predlaže da NK Svačić dostavi zamolbu, zapisnik  te idejno rješenje toga 

zahvata. Ističe kako nije protiv ovakvih projekata koji će unaprijediti kvalitetu rada i života na 

području općine,ali napominje da to ne  bi trebalo poremetiti neke druge postavke jer je to 

javni prostor koji i kada se postavi ta podloga mora biti  dostupan za sve ostale građane te 

poslužiti i za druge sadržaje. 

Zlatko Prskalo: Pojašnjava da se radi o betonskom igralištu dimenzija 40mx25m, zamisao je 

da se umjetnom travom pokrije površina 40m x 15m tako da ostane slobodan betonski dio za 

košarku ili nešto drugo. Smatra da bi bilo u redu, ako ne i obveza,  dati doprinos te predlaže 

da načelnik  provjeri koliko bi se sredstava moglo izdvojiti. 

Goran Jelinić: Ponovo ističe da NK Svačić dostavi  pisanu zamolbu Općini te ponavlja da se 

ne smije ugroziti ostale sadržaje. Isto tako napominje kako je potrebno  ispoštivati tehničke 

uvjete toga zahvata. 

Zlatko Prskalo: Pojašnjava da će biti zadovoljeni svi standardi koje takvo igralište zahtjeva. 

Goran Jelinić: Napominje kako će i to utjecati na potrebu  rebalansa proračuna. Nadalje, 

informira kako su stigli neki prijedlozi vezani za izgradnju spomenika hrvatskim braniteljima 

u Starom Slatiniku te će biti potrebno donijeti odluku o izgledu toga spomenika. Ističe kako 

ne bi bilo loše kontaktirati obitelji poginulih branitelja, a potom bi se ti materijali dostavili 

vijećnicima. Ovo obrazlaže činjenicom da su obitelji dale primjedbu da na spomeniku u 

Brodsko Stupniku, koji je izgradio prošli saziv Općinskog vijeća,  nisu napisana imena te će 

se ovo ispraviti na način da će se  postaviti dodatak sa pločom na kojoj će biti navedena imena 

poginulih branitelja, za što će se također tražiti suglasnost roditelja. Ističe  da bi troškovi 

izgradnje spomenika mogli iznositi oko 42.00,00 te da je za to u proračunu osigurana stavka u 

iznosu od 50.000,00 s tim da će se svakako tražiti pomoć Ministarstva hrvatskih branitelja. 

              Kako pitanja i prijedlog više nije bilo, Predsjednik je zaključio rad sjednice u 20,54 

sati. 

 

 

Zapisničar:                                                                        Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Reza Marceković                                                              Zlatko Prskalo, bacc.dmin.publ.   

 
 


