
                           
         REPUBLIKA HRVATSKA  

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

    OPĆINA BRODSKI STUPNIK 

            Općinsko vijeće 

 

KLASA:021-05/18-01/03 

URBROJ:2178/03-02-18-2 

Brodski Stupnik, 22. svibnja 2018. godine                         

 

Z A P I S N I K 

            o radu 8. sjednice Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik održane 22. svibnja 

2018. godine s početkom u 19,00 sati u prostorijama Narodne knjižnice i čitaonice Brodski 

Stupnik, ulica Stjepana Radića 52. 

 

Nazočni:                                                                Odsutni:                        

1. ZLATKO PRSKALO, bacc. admin. publ.         1. Alen Ključević, opr. izostanak 

2. MARKO ČORAK, mag. ing. mech                   2. Goran Blatančić, opr. izostanak  

3. TOMISLAVA PRSKALO,                                3. Josipa Gavran Ećimović – opr. izost. 

4. MARTIN HORVATOVIĆ,                                4. Tomislav Lovičić – opra. izostanak 

5. MILE MAGDIĆ,                                                 5. Jasna Bošković – opr. izostanak 

6. ANTONIJA LONČARIĆ, mag. ing. agr.           6. Maja Medved – opr. izostanak  

7. DRAŽEN KLISURIĆ,   

 

Ostali nazočni: Goran Jelinić, općinski načelnik,  Dragica Lončar, Reza Marceković i Ankica 

Madžar – djelatnice Upravnog odjela.  

Zapisničar: Reza Marceković, djelatnica Upravnog odjela Općine Brodski Stupnik  

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

7 članova Općinskog vijeća što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.    

Na prijedlog Načelnika, Predsjedavajući predlaže dopunu dnevnog reda s točkom 

„Odluka o dopuni Odluke o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnog 

prostora u objektima u vlasništvu Općine Brodski Stupnik“ i isto daje na glasovanje.   

Po provedenom glasovanju Općinsko vijeće jednoglasno je usvojilo dopunjeni dnevni 

red  

D N E V N I   R E D: 

1. Usvajanje zapisnika sa 7. 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 

2017. godinu  

   b) Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2017. godine 

      c) Odluka o izvršenju Plana razvojnih programa  

4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja i održavanja   

    građevinskih objekata u vlasništvu općine za 2017.g.  
5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa razvoja gospodarstva  

    i  ruralnog turizma za 2017.g   
6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi i  

    zdravstvene zaštite za 2017.g.   

7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa vatrogastva, civilne  

    zaštite i protugradne obrane za 2017.g.          



8.  Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u  

     području      društvenih djelatnosti za  2017.g.    
9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih  od  

    zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez   

    javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije   

    na području Općine Brodski  Stupnik za 2017.g   
10.  Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa utroška sredstava   

   ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u    

   2017.g. 

11.  Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa korištenja  

      sredstava  ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta za 2017.g.  

12.  Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa šumskog doprinosa  

       za 2017.g. 

13.  Izvješće o godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih  

      sredstava te obveza i potraživanja općine Brodski Stupnik na dan 31.12.2017.godine  

14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja i  

      raspolaganja  imovinom u vlasništvu Općine Brodski Stupnik za 2017. godinu  

15. Prijedlog Odluke o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine  

      Brodski Stupnik za 2018. godinu   

16. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi agrotehničkih mjera na     

      poljoprivrednom zemljištu u vl. RH za 2017.g.    

17. Prijedlog Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji 

na području Općine Brodski Stupnik  

18. Prijedlog Odluke o maksimalnim površinama poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu  

      države koje se može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi   

19. Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog  

      komunalnog otpada i  biorazgradivog komunalnog otpada  na području Općine  

      Brodski Stupnik  

20. Pokretanje inicijative za ukidanje vijeća mjesnih odbora na području općine Brodski  

      Stupnik  

21. Prijedlog Odluke o imenovanju k.č. 2274/5  k.o. Brodski Stupnik „Put Imrovića vis“  

22. Dopuna Zaključka o davanja prijedloga osoba za obavljanje mrtvozorničke  

       djelatnosti za područje Općine Brodski Stupnik  

23. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o davanju na privremeno i povremeno korištenje  

      poslovnog prostora u objektima u vlasništvu Općine Brodski Stupnik“ 

24. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

                      

Točka 1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog  vijeća Općine Brodski Stupnik 

 

Predsjednik Općinskog vijeća daje na usvajanje tekst Zapisnika o radu 7. sjednice Općinskog 

vijeća. 

Kako na predloženi tekst zapisnika nije bilo primjedbi, isti je JEDNOGLASNO usvojen. 

 

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

                periodu 

 

Goran Jelinić: Daje Izvješće o radu u proteklom periodu od zadnje sjednice tj. od 28.3. – 

22.5.2018., te ističe: 



 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.  

 

Prijavljeni su za financiranje iz Programa poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i 

ujednačavanje komunalnog standarda u 2018. godini Ministarstva graditeljstva i prostornog 

uređenja : 

1) Nabavka opreme za uređenje javnih površina-Traktor sa malčerom i ralicom (240.285,00 

kn 60% učešće MGIPU) 

2) Rekonstrukcija ograde na sportskom objektu u Brod. Stupniku (128.749,88 HRK/ 60% 

učešće MGIPU) 

        - Na temu prijave na natječaj ITU UPSB projekta „Poljoprivrednog inkubatora“ u našoj 

gospodarskoj zoni, u tijeku je analiza stanja, odnosno anketiranje zainteresiranih korisnika. 

 Na natječaju MRRFEU- Program održivog razvoja lokalne zajednice kandidirana su 2 

projekta, a odobren je: 

- Rekonstrukcija kolnika i oborinske odvodnje u Ulici Josipa Kozarca, ukupne vrijednosti 

795.494,38 kn odobreno je sufinanciranje u iznosu 200.000,00 kn, dok projekt Obnova 

pješačkih staza u naselju Stari Slatinik (ukupne vrijednosti 469.800,00 kn  kn-60% 

sufinanciranje) nije odobren za sufinanciranje. 

-Na javni poziv  MGIPU za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja 

komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2018. godini prijavljena 

su 2 projekta:- Nabavka opreme za uređenje javnih površina (ukupne vrijednosti 400.475,00 

kn /60% sufinanciranje) 

-Rekonstrukcija ograde na sportskom objektu u Brodskom Stupniku (ukupne vrijednosti 

214.583,14 kn /60% sufinanciranje) 

Potpisan je sa CTR d.o.o. Ugovor o provedbi javne nabave za financiranje (EU 

sredstva,100%sufinanciranje) nastavka izgradnje Slavonske ulice iz Podmjere 7.2.2. PRR RH 

2014-2020. vrijednosti projekta 1.545.000,00 kn. 

-U Četvrtak, 24.05.2018.godine potpisat ćemo Ugovor sa APPRRR-om za projekt: 

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

turističko informativni centar, u sklopu operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili 

proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i 

kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”. 

Vrijednost projekta je 2.000.535,00kn, uz 100% financiranje EU sredstvima kroz Mjeru 7 

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020 

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

Programa „Zaželi“ (ESF) ukupne vrijednosti 8,3 mil. kn, kojim se od 01.05.2018. godine na 2 

godine zaposlilo 15 nezaposlenih žena sa područja naše Općine kao pomoć i podrška starijim 

osobama kojima je ta pomoć potrebna u našoj Općini. 

-Provedena je „Škola plivanja“ na Gradskim bazenima u Sl.Brodu koju je uspješno pohađalo 

109 učenika od 1.-4. razreda sa područja Općine. 

-U suradnji sa Zavodom za prostorno planiranje započete se radnje oko Izmjena u dopuna 

Prostornog plana Općine. 

-Ishođena je Građevinska dozvola za projekt „Parkiralište 1“ ispred groblja u Brodskom 

Stupniku, a što je preduvjet za dovršetak, odnosno ishođe građ. dozvole za „Parkiralište 2“ 

(„boćalište“). 

-U tijeku su aktivnosti pokretanja Turističke zajednice Općine, koja od osnivanja 2010.godine 

nije djelovala. 

-U tijeku je javni uvid u Plan i program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, za što nam 

je rok donošenja 09.06.2018.godine, što će biti razlog održavanja sjednice OV. 



-Iz Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI 

fondova (MRRFEU) odobreno nam je sufinanciranje (85%) projektne dokumentacije za 

„Izgradnju biciklističkih staza u Općini Brodski Stupnik“, ali na žalost financiranje  projektne 

dokumentacije za „Cestu Žirinjak“ nije odobreno, iako prvotno je bilo, ali su iz financiranja 

izbacili sve ceste pa tako i našu… 

  

Većina pristiglih programa na natječaj za financiranje neprofitnih organizacija, t.j. 

proračunom planirana sredstva za pomoć udrugama u kulturi, sportskim udrugama, vjerskim 

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

općine su isplaćena na račune udruga, sukladno sklopljenim ugovorima.  

-Završili  su radovi na uređenju prostora sale društvenog doma u Krajačićima gdje se postavio 

novi pod (glazura+keramika). 

-Započele su aktivnosti uređenja Lovačkog doma u Starom Slatiniku-postavljanje vanjske 

stolarije. 

U periodu 31.03.-09.04.2018. građani naše Općine su bili pogođeni zdravstvenom 

neispravnošću vode koju isporučuje Vodovod d.d.. 

Općina je poduzela sve potrebne aktivnosti te je osigurana dovoljna količina pitke vode i niti 

u jednom trenutku naši građani nisu bili ugroženi zbog eventualnog nedostatka iste. 

-Zbog izuzetno velikih oborinskih padalina koje su se dogodile dana 05.-06.05.2018.godine, 

nastale su značajne štete prouzrokovane buičnim poplavama na nerazvrstanim cestama, a 

posebno na brdskim i poljskim putovima, gdje je došlo do plavljenja površina, odrona kanala, 

zamuljenja, odnošenja nasutih podloga i dr.  te je od Župana BPŽ zatraženo proglašenje 

elementarne nepogode za cijelo područje Općine Brodski Stupnik. 

Navedeno će zasigurno zahtijevati povećanje sredstava na poziciji Uređenja poljskih i brdskih 

putova te nerazvrstanih cesta, pogotovo iz razloga što smo dosta toga u prethodnom razdoblju 

uredili, a sada ćemo morati ponovo sanirati. 

-Krajem Travnja, direktorica komunalnog poduzeća Locorum d.o.o., Mirela Aladrović, 

najavila je otkaz iz osobnih razloga te je 23.04.2018.godine i prestala sa radom što nam je 

uzrokovalo određene poteškoće u radu i funkcioniranju poduzeća, a pogotovo što je ona bila 

navedena kao mentor osobi na stručnom osposobljavanju, posljedica čega je raskid Ugovora 

sa HZZ-om. 

Raspisani su javni natječaji za zapošljavanje na radno mjesto direktora na kojem je uposlen 

Nikola Čuljak te na radno mjesto administrativni djelatnik na kojem je uposlena Antonela 

Crljen. Radno mjesto admin. djelatnik nije bilo predviđeno za financiranje fin.planom 

poduzeća što će prouzrokovati izmjene istog nakon neophodnog rebalansa proračuna Općine. 

Sve ostale aktivnosti i rad Upravnog odjela se  odvijali po redovitom planu. 

Zlatko Prskalo: Vezano za problem uređenja poljskih putova ističe kako je to stari problem te 

predlaže   da se napravi plan sanacije poljskih putova na području Općine na način da se, 

ovisno o prioritetima , svake godine sanira jedan dio  i to prema raspoloživim sredstvima, 

kako bi se izbjeglo zaduživanje.  

Isto tako, predlaže izvidjeti mogućnost i  putem komunalnog redarstva sankcionirati 

počinitelje koji koriste poljske putove neposredno nakon velikih oborina i tako ih teškim 

traktorima  uništavaju.  

Goran Jelinić: Pojašnjava kako je osobno  obišao većinu poljskih putova prije oborina i 

utvrdio da su u izuzetno lošem stanju. Obzirom da se danas većinom voze veliki i teški 

traktori, navodi kako je potrebno pronaći kvalitetno i cjelovito rješenje uređenja poljskih 

putova koji bi odolijevali bujičnim vodama. Isto tako napominje kako je uređenje poljskih 

putova skup zahvat jer je potrebno angažirati  radne strojeve   čiji rad je skup. 

          Kako rasprave po Izvješću  više nije bilo,  Predsjedavajući daje isto  glasanje. 

          Po provedenom glasovanju Općinsko vijeće  JEDNOGLASNO je usvojilo Izvješće  o 

radu općinskog načelnika u proteklom periodu   



Točka 3 a) Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Brodski    

                   Stupnik za 2017. godinu  

           b) Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2017. godine 

              c) Prijedlog Odluke o izvršenju Plana razvojnih programa  

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

     2017. godinu 

Goran Jelinić: Daje detaljno obrazloženje po Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna 

Općine Brodski Stupnik za 2017. godinu.  

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu 5.849.667,13 kuna a prihodi od prodaje 

nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 365.856,16 kuna što čini ukupne prihode 

ostvarene u iznosu od 6.215.523,29 kuna ili 102,94%.   

Rashodi poslovanja iznose 3.973.559,22 kune, dok rashodi za nabavku nefinancijske 

imovine iznose 2.868.861,55 kuna, odnosno ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 

6.842.420,77 kuna ili 100,43%.  

Razlika između prihoda i rashoda iznosi - 626.897,48 kuna što sa raspoloživim 

sredstvima iz prethodne godine u iznosu 774.651,88 kuna čine višak prihoda  u iznosu od 

147.754,40 kuna. Znači da je Općina Brodski Stupnik na dan 31. 12.2017.godine poslovala 

sa viškom prihoda u iznosu od 147.754,40 kuna. 

U nastavku svog izlaganja daje prikaz ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i 

izdataka u Općem i posebnom dijelu na drugoj razini te po ekonomskoj, programskoj, 

organizacijskog i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sve to potkrijepljeno 

pisanim obrazloženjem kao i izvještaj o zaduživanju, korištenju proračunske pričuve, izdanim 

jamstvima, prikazom obveza i financijske imovine.    

Kako rasprave po danom izviješću nije bilo, Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO 

usvojilo    

Godišnje izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Brodski  Stupnik  

za 2017. godinu 

      

Tekst Godišnje izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Brodski  Stupnik za 2017. 

godinu u prilogu je ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

Cjelokupni godišnji izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Brodski  Stupnik za 2017. 

godinu bit će objavljen na Internetskim stranicama Općine Brodski Stupnik. 

 

b) Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2017. godine 

Goran Jelinić: Detaljno pojašnjava Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja koja se nalazi u 

prilogu. 

Zlatko Prsklao: Iskazuje da je Općina Brodski Stupnik dobro poslovala i da je ostvarila višak 

sredstava u iznosu od 147.754,40 kuna.   

 Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

O D L U K U 

o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31. 12. 2017. godine 

 

Tekst Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni 

dio. 

 

c) Prijedlog Odluke o izvršenju Plana razvojnih programa za 2017. godinu 

Goran Jelinić: Detaljno pojašnjava Odluku o izvršenju Plana razvojnih programa za 2017.g. 

koja se nalazi u prilogu a koja je zapravo sadržana u samom Proračunu. 

 Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 



O D L U K U  

 o izvršenju Plana razvojnih programa za 2017. godinu  

 

Tekst Odluke o izvršenju Plana razvojnih programa za 2017. godinu u prilogu je zapisnika i 

čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja i     

                održavanja  građevinskih objekata u vlasništvu općine za 2017.g.  
 

Goran Jelinić : Daje detaljno Izvješće o izvršenju Programa izgradnje i održavanja objekata u 

vlasništvu  Općine Brodski Stupnik za 2017.g.  po aktivnostima  te konstatira da je od ukupno 

planiranih 495.450,00 kuna ostvareno 462.236,29 kuna, što predstavlja ostvarenje od 93,30%. 

          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 2017. godinu  

 

I. 

 Usvaja se  Izvješća o izvršenju Programa izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu 

Općine Brodski Stupnik za 2017. godinu, koje je podnio Općinski načelnik. 

 

II. 

 Tekst Izvješća o izvršenju Programa izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu 

Općine Brodski Stupnik za 2017 godinu sastavni je dio ovog Zaključka.  

 

III. 

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

 

KLASA:402-01/18-01/40 

URBROJ:2178/03-02-18-2 

Brodski Stupnik, 22. svibanj 2018. godine 

 

 

Točka 5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa razvoja  

                gospodarstva i  ruralnog turizma za 2017.g   
 

Goran Jelinić:Daje detaljno  Izvješće o izvršenju Programa razvoja gospodarstva i ruralnog 

turizma Općine Brodski Stupnik za 2017.g. po aktivnostima i konstatira  da je od ukupno 

planiranih 112.300,00 kuna ostvareno 306.885,54, što predstavlja ostvarenje od  273,27 %  . 

Ovakvi ostvarenje uzrokovano je prijenosom  imovine komunalnom poduzeću Locorum u 

iznosu 197.096,79  kuna.  

          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 

Općine Brodski Stupnik za 2017. godinu  

 

I. 



 Usvaja se  Izvješća o izvršenju Programa razvoja gospodarstva i ruralnog turizma 

Općine Brodski Stupnik za 2017. godinu, koje je podnio Općinski načelnik. 

II. 

 Tekst Izvješća o izvršenju Programa razvoja gospodarstva i ruralnog turizma Općine 

Brodski Stupnik za 2017 godinu sastavni je dio ovog Zaključka.  

III. 

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

 

KLASA:402-01/18-01/38 

URBROJ:2178/03-02-18-2 

Brodski Stupnik, 22.  svibanj 2018. godine 

 

 

Točka 6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi  

                i  zdravstvene zaštite za 2017.g.   

 

Goran Jelinić : Daje  Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi, zdravstvene zaštte i zaštite 

okoliša na području   Općine Brodski Stupnik za 2017.g.  po aktivnostima  te konstatira da je 

od ukupno planiranih 300.500,00 kuna ostvareno 266.589,28 kuna, što predstavlja ostvarenje 

od 88,72%. 

Zlatko Prskalo: Predlaže , po uzoru na Grad Bjelovar,  da se nađe model zapošljavanja  radno 

sposobnih korisnika  socijalnih davanja kako bi svojim radom  dali  doprinos razvoju svoje 

zajednice.  

Goran Jelinić: Ističe kako je to teško izvedivo bez kvalitetno razrađenog programa. 

       Po provedenoj raspravi Predsjednik daje Izvješće  na  usvajanje.    

       Nakon  provedenog  glasovanja Općinsko vijeće JEDNOGLASNO  je usvojilo Izvješće o 

izvršenju  Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za 2017.g. uz sljedeći  

  

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi, 

zdravstvene zaštite i zaštite okoliša na području 

Općine Brodski Stupnik za 2017. godinu 

 

I. 

 Usvaja se  Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i zaštite 

okoliša na području Općine Brodski Stupnik za 2017. godinu, koje je podnio Općinski 

načelnik. 

II. 

 Tekst Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i zaštite 

okoliša 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:402-01/18-01/41 

URBROJ:2178/03-02-18-2 

Brodski Stupnik, 22. svibanj 2018. godine 

 

 

Točka 7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa vatrogastva,  

                civilne zaštite i protugradne obrane za 2017.g.          



 

Goran Jelinić : Daje detaljno Izvješće o izvršenju Programa vatrogastva, civilne zaštite i 

protugradne obrane   Općine Brodski Stupnik za 2017.g.  po aktivnostima  te konstatira da je 

od ukupno planiranih 252.400,00 kuna ostvareno 251.862,50 kuna, što predstavlja ostvarenje 

od 99,79%.. 

          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 Općine Brodski Stupnik za 2017. godinu  

 

I. 

 Usvaja se  Izvješća o izvršenju Programa vatrogastva, civilne zaštite i protugradne 

obrane Općine Brodski Stupnik za 2017. godinu, koje je podnio Općinski načelnik. 

II. 

 Tekst Izvješća o izvršenju Programa vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane 

Općine Brodski Stupnik za 2017. godinu sastavni je dio ovog Zaključka.  

III. 

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

 

KLASA:402-01/18-01/37 

URBROJ:2178/03-02-18-2 

Brodski Stupnik, 22. svibanj 2018. godine 

 

 

Točka 8.  Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba  

                u području društvenih djelatnosti za  2017.g.    
 

Goran Jelinić : Daje detaljno Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u području 

društvenih djelatnosti na području    Općine Brodski Stupnik za 2017.g.  po aktivnostima  te 

konstatira da je od ukupno planiranih  1.640.700,00  kuna ostvareno 1.614.659,20  kuna, što 

predstavlja ostvarenje od 99,41%.. 

Zlatko Prskalo: Predlaže da se proračunom za narednu, 2019.g predvidi sufinanciranje 

deficitarnih zanimanja i to   na temelju   suradnje sa poduzetnicima sa područja Općine koji bi 

trebali iskazati svoj interes za  određena zanimanja u svojim djelatnostima te ponuditi 

praktičan rad i mogućnost zapošljavanja, Predlaže provjeriti zakonitost  takve odluke.   

Po provedenoj raspravi Predsjednik daje Izvješće  na  usvajanje.    

Nakon  provedenog  glasovanja Općinsko vijeće JEDNOGLASNO  je usvojilo 

Izvješće o izvršenju  Programa  javnih potreba u području društvenih djelatnosti za 2017.g. uz 

sljedeći                                                    

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u području društvenih 

djelatnosti na području Općine Brodski Stupnik za 2017. godinu 
 

I. 

 Usvaja se  Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u području društvenih 

djelatnosti na području Općine Brodski Stupnik za 2017. godinu, koje je podnio Općinski 

načelnik. 
II. 

 Tekst Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti 

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:402-01/18-01/39 

URBROJ:2178/03-02-18-2 

Brodski Stupnik, 22. svibanj 2018. godine                  

 

 

Točka 9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih  od  

                zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na  

                korištenje bez  javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike  

                Hrvatske i koncesije na području Općine Brodski  Stupnik za 2017.g   
 

Goran Jelinić : Daje Izvješće  o sredstvima koja su ostvarena kako slijedi: sredstva od zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 70.696,23, sredstva od koncesije u iznosu od 71.500,00 

kuna te sredstva od prodaje 10.220,78 kuna. 

          Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće  JEDNOGLASNO  je donijelo  

Z A K L J U Č A K  

o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih  od zakupa, zakupa za ribnjake, 

prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva  poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području  

Općine Brodski Stupnik za 2017. godinu  

 

I. 

            Usvaja se Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih  od zakupa, zakupa za ribnjake, 

prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području Općine Brodski Stupnik za 

2017. godinu, koje je podnio Općinski načelnik. 

II. 

Tekst Izvješća za 2017. godinu  sastavni je dio ovog Zaključka.  

III. 

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

 

KLASA:402-01/18-01/46 

URBROJ:2178/03-02-18-3 

Brodski Stupnik, 22. svibanj 2018. godine 
 

 

Točka 10.  Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa utroška  

                  sredstava  ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene  

                  zgrade u prostoru u   2017.g. 

 

Goran Jelinić: Izvješćuje da su sredstva  naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih  

zgrada za 2017.g ostvarena u iznosu od 77.111,63 kuna, a utrošena su za poboljšanje 

infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja   sukladno Programu izgradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g. 

          Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće  JEDNOGLASNO  je donijelo  



Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa sredstava ostvarenih od naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2017. godini  

 

I. 

Usvaja se  Izvješće o izvršenju Programa sredstava ostvarenih od naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu, koje je podnio 

Općinski načelnik. 
 

II. 

Tekst Izvješća o izvršenju Programa sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2017. godini sastavni je dio ovog Zaključka.  

 

III. 

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

 

KLASA:402-01/18-01/43 

URBROJ:2178/03-02-18-3 

Brodski Stupnik,  22. svibanj 2018. godine    

 

 

Točka 11.  Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa korištenja               

             sredstava  ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta za 2017.g.  

 

Goran Jelinić:  Izvješćuje da je  Program korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene 

poljoprivrednog zemljišta  za 2017.godine ostvaren u iznosu od 581,09 kuna, a utrošena su  za 

sređivanje zemljišno knjižnog i katastarskog stanja poljoprivrednog zemljišta. 

           Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće  JEDNOGLASNO  je donijelo  

 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava 

ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta za 

2017. godinu utroška sredstava 

  

 

I. 

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava                            

ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu , koje je podnio 

Općinski načelnik. 

II. 

Tekst Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od promjene 

namjene poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu, sastavni je dio ovog Zaključka. 

 

III. 

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

 

KLASA:402-01/18-01/45 

URBROJ:2178/03-02-18-3 

Brodski Stupnik, 22. svibnja 2018. godine 

 

    



Točka 12.  Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa šumskog  

                  doprinosa za 2017.g. 

 

Goran Jelinić: Daje izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 

2017.g.koji je ostvaren u iznosu  od 37.628,24 kuna, a sredstva su utrošena za izgradnju 

komunalne infrastrukture  sukladno Programu građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Brodski Stupnik za 2017.g. 

           Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće  JEDNOGLASNO  je donijelo  

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa šumskog doprinosa za 

Općinu Brodski Stupnik za 2017. godinu 

 

I. 

Usvaja se  Izvješće o izvršenju Programa šumskog doprinosa Općine Brodski Stupnik 

za 2017. godinu, koje je podnio Općinski načelnik. 

II. 

Tekst Izvješća o izvršenju Programa šumskog doprinosa za Općinu Brodski Stupnik za 

2017. godinu, sastavni je dio ovog Zaključka.  

III. 

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

 

KLASA:402-01/18-01/44 

URBROJ:2178/03-02-18-3 

Brodski Stupnik, 22. svibanj  2018. godine 
 

 

Točka 13.  Izvješće o godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih  

                   sredstava te  obveza i potraživanja općine Brodski Stupnik na dan  

                   31.12.2017.godine  

 
Dragica Lončar: Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu 

Općinski načelnik je imenovao Povjerenstvo koje je obavilo popis i predalo Načelniku na 

daljnje postupanje.  U nastavku svog izlaganja detaljno obrazlaže Izvješće koje je dostavljeno 

na uvid  članovima Općinskog vijeća.   

Marko Čorak: Ukazuje na dugovanja po osnovi prihoda od komunalne i grobne naknade kao i 

stanarina. 

Reza Marceković: Daje podatak da je  preneseni dug  komunalne naknade u iznosu od 

132.033,22  dosadašnjim uplatama smanjen na iznos od 103.103,16  kuna te se daljnjim 

postupcima ( sporazumi o otplati, ovrhe na računima putem FINA-e )  provodi daljnja naplata. 

Zlatko Prskalo: Predlaže  iskoristiti sve zakonske mogućnosti naplate duga. 

Goran Jelinić:  Pojašnjava kako se u ukupnom dugu za stanarinu nalazi i dug za stanove na 

Rižinom polju za koje se već neko vrijeme na temelju Odluke općinskog vijeća  ne naplaćuje 

stanarina, ali dug je iz ranijeg perioda. Nadalje, pojašnjava trenutnu situaciju sa stanovima u 

Omladinskoj gdje su nejasni imovinsko pravni odnosi jer su stanovi predani u vlasništvo 

Države te od 31.12.2017.  nisu dostavljane uplatnice za stanarinu jer se od Ministarstva 

državne imovine  tražilo očitovanje o istima, ali još nije stigao odgovor.  Iako je trenutno  

nastao  jedan pravni vakuum , i od naplate duga nećemo odustati. 

Po provedenoj raspravi Predsjednik daje Izvješće  na  usvajanje.    



Nakon  provedenog  glasovanja Općinsko vijeće JEDNOGLASNO  je usvojilo 

Izvješće o godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava te 

obveza i potraživanja  Općine Brodski Stupnik na dan 31.12.2017.g.  uz sljedeći  

 

O  D  L  U  K  U 

o usvajanju Izvješća o godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih 

sredstava te obveza i potraživanja općine Brodski Stupnik 

na dan   31. 12. 2017. godine 

I.  

  Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik usvaja Izvješće o godišnjem popisu 

dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja općine 

Brodski Stupnik na dan  31. 12. 2017. godine   

II. 

  Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

 

KLASA: 400-05/17-01/04 

URBROJ:2178/03-02-18-8 

Brodski Stupnik,  22. svibnja 2018. godine 

 

Točka 14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja i  

                  raspolaganja  imovinom u vlasništvu Općine Brodski Stupnik za 2017. godinu  

 

Goran Jelinić: daje detaljno obrazloženje i ističe kako Općina prvi puta podnosi ovakav 

izvještaj, što znači da prvo moramo donijeti plan upravljanja a potom izvješće o izvršenju tog 

plana. 

Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  

      

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu  

Općine Brodski Stupnik za 2017. godinu 

 

Članak 1. 

 Ovim Zaključkom usvaja se Izvješće o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja 

imovinom u vlasništvu Općine Brodski Stupnik za 2017. godinu, koji je Općina Brodski 

Stupnik obvezna donijeti u skladu s odredbama Zakona o upravljanju i raspolaganju 

imovinom u vlasništvu republike Hrvatske, te preporukama navedenim u Izvješću  o 

obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu jedinica 

lokalne i područne ( regionalne) samouprave u području Brodsko-posavske županije. 

Članak 2. 

 Izvješće o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine 

Brodski Stupnik konceptualno prati strukturu poglavlja godišnjeg Plana upravljanja i 

raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Brodski Stupnik za 2017. godinu, utvrđenih 

Uredbom o propisanom sadržaju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu republike Hrvatske 

(„Narodne novine“ broj 24/14.) 

Članak 3. 

 Izvješće iz članka 1. ovog Zaključka čini sastavni dio  ovog Zaključka te će se zajedno 

s ovim Zaključkom objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko – posavske županije“. 

Članak 4. 

 Ovaj zaključak stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana objave u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. 

 



KLASA:940-01/18-01/17 

URBOJ:2178/03-02-18-2 

Brodski Stupnik, 22. svibanj 2018. 

 

 

Točka 15. Prijedlog Odluke o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu    

                 Općine Brodski Stupnik za 2018. godinu   

 

Goran Jelinić: Upućuje na  Zakonske odredbe koje nalažu donošenje Plana upravljanja 

imovinom  te prezentira plan po točkama. 

            Na predloženi Plan nije bilo primjedbi te  je Općinsko vijeće JEDNOGLASNO 

donijelo 

O D L U K U  

o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu 

Općine Brodski Stupnik za 2018. godinu 

 

Tekst odluke  u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 16. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi agrotehničkih mjera na     

                  poljoprivrednom zemljištu u vl. RH za 2017.g.    

 

Goran Jelinić:  Navodi mjere kojima Općina pokušava potaći vlasnike na održavanje 

poljoprivrednog rudina. 

Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće  JEDNOGLASNO  je donijelo  

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o provedbi agrotehničkih mjera na 

poljoprivrednom zemljištu u vl. RH za 2017.g. 
 

 

 

Točka 17. Prijedlog Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih  

                  obitelji na području Općine Brodski Stupnik  

 

Goran Jelinić: Daje kratak osvrt na problematiku  nacionalnog okruženja kao i nepovoljne 

statističke pokazatelje  u zadnjih 10 godina . Pojašnjava  kako su Programom  zadani ciljevi  i 

mjere poticanja rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji pa su tako za mjeru  kupnju 

građevinskog zemljišta  ili stambenog objekta na području Općine predviđena sredstva 

poticaja u iznosu  od 10.000,00 kuna,  dok  su za mjeru poboljšanja kvalitete stanovanja 

ulaganjem u   rekonstrukciju obiteljskih kuća predviđena poticjna sredstva  iznosu od 

maksimalno 5.000,00 kuna.  Napominje kako sve ovo, uz ranije  donesene mjere (oslobađanje 

od plaćanja komunalnog doprinosa,  jednokratna naknada za novorođenče, sufinanciranje 

programa dječjeg vrtića, igraonica…) čini niz mjera kojima se pokušava pomoći mladim 

obiteljima. 

Dražen Klisurić: Iznosi prijedlog da se na stranici Općine  objave , sve donesene odluke 

kojima se daju olakšice mladim obiteljima. 

Zlatko Prskalo: Podržava prijedlog objave čitavog paketa olakšica Dodatno, moli vijećnike da 

na svojim profilima podijele informacije o donesenim mjerama. 

Marko Čorak: Postavlja upit  kako će se postupati ako dođe do ispunjenja kvote predviđenih 

sredstava. 

Goran Jelinić: Napominje da će se u tom slučaju razmotriti mogućnost rebalansa. 



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

JEDNOGLASNO je donijelo 

Programa 

mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih 

obitelji na području Općine Brodski Stupnik 

 

 Tekst Programa u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Točka 18. Prijedlog Odluke o maksimalnim površinama poljoprivrednog zemljišta u  

                vlasništvu države koje se može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi   

Goran Jelinić: Daje podatke o površinama iz prethodnog Programa  te predlaže da se usvoje 

iste maksimalne površine. 

 Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

ODLUKU 

o maksimalnim površinama poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje se može 

dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom određuje se maksimalna površina poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Brodski Stupnik, a koje se može dati u 

zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi. 

Maksimalna površina poljoprivrednog zemljišta iz prethodnog stavka koja se može 

dati u zakup iznosi: oranice 100 ha, 

          pašnjaci 2 ha /grlu .  

Članak 2. 

Općina Brodski Stupnik određuje u svom Programu raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem ograničenje maksimalne površine poljoprivrednog zemljišta koja se može dati u 

zakup pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi. 

U maksimalnu površinu iz prethodnog stavka uračunavaju se sve površine državnog 

poljoprivrednog zemljišta koje je pojedina fizička ili pravna osoba dobila u zakup po 

natječajima povedenim od stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne 

novine“ broj 20/2018). 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u “Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije”. 

 

KLASA:320-01/18-01/10 

URBROJ:2178/03-02-18-1 

Brodski Stupnik, 22. svibanj 2018. godine 

 

 

Točka 19. Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog  

                  komunalnog otpada i  biorazgradivog komunalnog otpada  na području  

                  Općine Brodski Stupnik  

 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako je 2013.godine istekao ugovor o koncesiji sa tvrtkom Jakob 

Becker te je sa istom  zaključen Aneks ugovora o odvozu otpada. Za kandidiranje na natječaj 

za nabavku spremnika za odvoz otpada preduvjet je imati važeći ugovor o  koncesiji, što je 

rješivo ako se odvoz otpada povjeri  našem komunalnom poduzeću koje može vršiti uslugu 



odvoza otpada za Općinu  bez zaključivanja ugovora o koncesiji. Nadalje, daje informaciju 

kako će se kandidirati nabavka dvaju spremnika  - za papir i plastiku, obzirom  da  zahtjev za 

nabavku  spremnika za staklo nije prihvatljiv za općine.  

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

                   Po provedenom glasovanju, općinsko vijeće JEDNOGLASNO je donijelo  

 

ODLUKU 

o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i  biorazgradivog komunalnog otpada  na području 

Općine Brodski Stupnik 

 

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

Točka 20. Pokretanje inicijative za ukidanje vijeća mjesnih odbora na području općine  

                 Brodski  Stupnik  

 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako se analizom rada mjesnih odbora došlo do zaključka kako je 

upitna njihova funkcionalnost i opravdanost njihovog rada, a provedba izbora za vijeća 

mjesnih odbora predstavljaju  dodatno opterećenje za općinski proračun. 

Dragica Lončar: Dodatno informira kako su  i druge JLS općina Sibinj, Oriovac, Rešetari i 

Podcrkavlje također donijele odluke o ukidanju mjesnih odbora. 

Zlatko Prskalo: Podržava prijedlog kao racionalizaciju vremena, novca i učinkovitosti jer se 

građani mogu  izravno obratiti predstavnicima općine  sa svojim potrebama i prijedlozima. 

Marko Čorak: Podržava prijedlog  i iznosi da tako treba postupati sa svime što oduzima 

novac, a ne daje rezultate. 

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

            Po provedenom glasovanju, općinsko vijeće JEDNOGLASNO je donijelo  

ODLUKU 

o prihvaćanju inicijative za ukidanje mjesnih odbora na 

 području Općine Brodski Stupnik 

 

I. 

 Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik prihvaća inicijativu načelnika za ukidanje 

mjesnih odbora na području Općine Brodski Stupnik. 

II. 

 Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik donijet će Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Općine Brodski Stupnik, odnosno novi Statut sukladno točki I. ove Odluke. 

III. 

 Ova Odluka stupa na snagu 8. dana od dana objave u Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije. 

 

KLASA:023-01/18-01/29 

URBROJ:2178/03-01-18-2 

Brodski Stupnik, 22. svibanj 2018. godine 

 

 

Točka 21. Prijedlog Odluke o imenovanju k.č. 2274/5  k.o. Brodski Stupnik „Put  

                 Imrovića vis“  

Goran Jelinić: Predlaže da se donese predmetan Odluka. 

Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  



ODLUKU O  IMENOVANJU „PUTA IMROVIĆA VIS“ 

Članak 1. 

Imenuje se kčbr. 2274/5, u k.o. Brodski Stupnik,  „Put Imrovića vis“, koju u naravi čini, 

-kčbr. 2274/5 – Put Imrovića vis  sa površinom od  545 m2. 

Članak  2. 

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se načelnik Općine Brodski Stupnik. 

Članak  3. 

Područni ured za katastar Slavonski Brod, imenovat će navedeni put, pod oznakom 2274/5, 

kao „Put Imrovića vis“. Također će se jedna Odluka o imenovanju navedenog puta, 

proslijediti u Policijsku upravu Brodsko-posavsku. 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a  objavit će se  u Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije.     

 

KLASA: 940-01/18-01//15 

URBROJ: 2178/03-02-18-2 

Brodski Stupnik, 22. svibnja 2018. godine. 

      

 

Točka 22. Dopuna Zaključka o davanja prijedloga osoba za obavljanje mrtvozorničke  

                 djelatnosti za područje Općine Brodski Stupnik  

Goran Jelinić: Predlaže da se uz ranije predložene dvije osobe da prijedlog u osobi doktora 

Miroslava Godića za obavljanje mrtvozorničke djelatnosti. 

Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo    

Z A K L J U Č A K  

 dopuni Zaključka (KLASA: 501-01/18-01/01, URBROJ:2178/03-02-18-2  

od 27. ožujka 2018.)    

 

I. 

 U Točki I. Zaključka o davanju prijedloga osoba za obavljanje mrtvozorničke 

djelatnosti za područje Općine Brodski Stupnik (KLASA:501-01/18-01/01, 

URBROJ:2178/03-02-18-2 od 27. ožujka 2018.) iza rednog broja 2. dodaje se broj “3.  

Miroslav Godić, dr.med.”. 

II. 

 Ovaj Zaključak dostavlja se Županijskoj skupština na usvajanje. 

  

KLASA:501-01/18-01/01 

URBROJ:2178/03-02-18-4 

Brodski Stupnik, 22. svibanj 2018. godine 

 

 

Točka 23. Prijedlog Odluke dopuni odluke o davanju na privremeno i povremeno  

                 korištenje poslovnog prostora u objektima u vlasništvu Općine  

                 Brodski Stupnik 

Goran Jelinić: Obrazlaže potrebu dopune Odluke o davanju na privremeno i povremeno 

korištenje poslovnog prostora u objektima u vlasništvu Općine Brodski Stupnik koja u 8 

točaka određuje način korištenja i kojom je bila isključena mogućnost da netko sa područja 

drugih općina može koristiti salu.  Pojašnjava kako bi dopunom odluke  kojom bi se dala 

mogućnost korištenja  društvenih domova  fizičkim i pravnim osobama sa područja drugih 

općina komercijalizirala svrha društvenih domova. Stoga predlaže da se postojeća odluka 



dopuni točkom 9. „Fizičkim i pravnim osobama koje nemaju prebivalište na području Općine 

Brodski Stupnik ako poslovni prostor koriste do tri dana uz naknadu  od 500,00 kuna po 

danu“. 

Zlatko Prskalo: Ukazuje da je ova naknada mala kada je u pitanju iznajmljivanje sale za 

vjenčanje. 

Goran Jelinić: Naglašava kako društveni domovi  nisu opremljeni potrebnim prostorom i 

inventarom te nema osnove za naplaćivanje veće naknade. 

Zlatko Prskalo: Podržava komercijalizaciju društvenih domova. 

Martin Horvatović: Daje prijedlog da članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava, koji 

dobrovoljno izlažu svoje zdravlje i živote za dobrobit općine, čime se njihov rad razlikuje od 

djelovanja ostalih udruga i društava,  budu oslobođeni od obveze plaćanja naknade za 

korištenje sale, što bi predstavljalo mjeru poticanja  za uključivanje mladih u postrojbe 

vatrogasnih društava. Ističe kako su vatrogasci isto tako prisutni u svim situacijama u kojima 

je građanima potrebna pomoć, od dostave vode, ispumpavanja, gašenja požara i dr. 

Zlatko Prskalo: Predlaže da se rasprava o  donošenju poticajnih mjera za pripadnike 

vatrogasnih postrojbi odgodi za narednu sjednicu. 

 

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

JEDNOGLASNO je donijelo 

O  D  L  U  K  U 

o dopuni Odluke o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnog prostora u 

objektima u vlasništvu Općine Brodski Stupnik 

 

Članak 1. 

 U Odluci davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima u 

vlasništvu Općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 7/16) u 

članku 9. kojom je regulirana visina naknade za privremeno i povremeno korištenje poslovnog 

prostora, iza točke 8. dodaje se točka 9. koja glasi: 

 

Red. 

broj 

Namjena korištenja Visina naknade u kunama 

Društveni 

domovi 

Prostorije 

Općine 

    Prostorije 

„Stare općine“ 

9. Fizičkim i pravnim osobama koje 

nemaju prebivalište/sjedište na 

području Općine Brodski Stupnik  

ako poslovni prostor koriste do tri 

dana  

500,00 kn po  

danu 

- - 

 

Članak 2. 

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

posavske županije“.  

 

KLASA: 406-01/18-01/ 04 

URBROJ: 2137/03-02-18-1 

Brodski Stupnik, 22. svibanj 2018 god. 

 

 

Točka 24. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

Dražen Klisurić: Postavlja upit u kojoj je fazi rješavanje imovinsko pravnih poslova oko 

ishođenja  projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacije u  Vinogradskoj ulici. 



Goran Jelinić: Pojašnjava kako je upravo danas 50-tak građana u vijećnici Općine Brodski 

Stupnik na poziv nositelja projekta - poduzeća Vodovod , svojim potpisom dalo  suglasnost  

za pravo služnosti  kako bi  trasa kanalizacije  mogla proći preko dijela njihovih čestica.  

Marko Čorak:  1.Ukazuje na neispravnost jedne od naprava  za igru na dječjem igralištu  kod 

društvenog doma u Brodskom Stupniku.  2. Postavlja upit je li moguće  staviti u funkciju 

izvor i pumpu„Pavlovac“ u Brodskom Stupniku uz Vinogradsku cestu. 

Goran Jelinić: 1.Neispravna sprava za igru bit će sanirana. 2. Pojašnjava da voda na izvoru  

nije  sanitarno  ispravna, što je potvrdio Zavod za javno zdravstvo. U slučaju da ga se  očisti  i 

uredi, bilo bi obvezno istaknuti natpis o neispravnosti vode. 

Martin Horvatović: Postavlja pitanje hoće li,  i kada , biti ishođena  lokacijska dozvola za 

asfaltiranje  dječjeg igrališta u naselju Krajačići te mogu li se postaviti  klima uređaji u 

društvenom domu kako bi se riješio problem  sa grijanjem  i završilo uređenje doma. 

Goran Jelinić:Pojašnjava kako se  planira  ovih dana izvesti mjernika radi izrade  projektne 

dokumentacije i troškovnika, a u nabavku sprava za dječje igralište krenut će se prije. Nadalje, 

vjerojatno će se ići u rebalans radi određenih usklađenja i projekata koji neće biti realizirani  

te će se tom prilikom vidjeti može li se planirati i rješavanje klime .  

Tomislava Prskalo: Postavlja upit kakva je situacija u vezi sa saniranjem podova  u 

učionicama PŠ Stari Slatinik. 

Goran Jelinić: Pojašnjava  kako je u tijeku dogovor o zajedničkom  uvidu na licu mjesta od 

strane Zamjenika župana zaduženog za školstvo   Damira Mirkovića, i pročelnice Ureda za 

školstvo Anice Vukašinović , te Općinskog načelnika. Informira o šire  pokrenutoj akciji   

kroz  projekt Općine sa zakladom „Slagalica“ („Aktivni u zajednici“ ) čemu su se pridružili  i 

predstavnici udruga, od kojih se izrodila zajednička ideja – građanska akcija za osiguranje 

sredstva za izmjenu podova u čemu će i Općina pomoći. Udruga Zlatnik, koju čine učiteljice i 

roditelji učenika, već je započela sa određenim aktivnostima prikupljanja sredstava, a postoje 

informacije da će i Županija dati svoj doprinos. 

Zlatko Prskalo: 1.Vezano za postavljanje klima uređaja u dom Krajačići  predlaže da se , 

vodeći računa o zastupljenosti svih naselja,  nađu sredstava za ugradnju klima uređaja kako bi 

se uređenje doma   privelo kraju. 2. Daje informaciju da je prema prijedlogu MO Stari 

Slatinik odabran izgled spomenika poginulim hrvatskim braniteljima. 

 

          Kako pitanja i prijedloga više nije bilo, predsjednik je zaključio rad sjednice u 22,05 

sati. 

 

 

Zapisničar:                                                                 Predsjednik  Općinskog vijeća 

 

Reza Marceković                                                       Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ. 

 

 

 

 


