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BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  
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KLASA:021-05/18-02/04 
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Brodski Stupnik, 06. lipnja  2018. godine                         

 

Z A P I S N I K 

 

            o radu 9. sjednice Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik održane 06. lipnja 2018. 

godine s početkom u 19,00 sati u vijećnici općine Brodski Stupnik, ulica Stjepana Radića 117. 

 

Nazočni:                                                                Odsutni:                        

1. ZLATKO PRSKALO, bacc. admin. publ.   1. Jasna Bošković, opravdala izostanak 

2. MARKO ČORAK, mag. ing. mech.            2.  Maja Medved,  

3. MARTIN HORVATOVIĆ,                         3.  Mile Magdić 

4. ANTONIJA LONČARIĆ, mag. ing. agr,    4. Josipa Gavran Ećimović 

5. DRAŽEN KLISURIĆ,                                 5. Tomislav Lovinčić 

6. GORAN BLATANČIĆ,                               6. Tomislava Prskalo 

7. ALEN KLJUČEVIĆ 

 

Zamjenik Općinskog načelnik Petar Lovinčić – odsutan  

Ostali nazočni: Goran Jelinić, općinski načelnik,  Dragica Lončar – pročelnik JUO, Ankica 

Madžar i Reza Marceković – 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.    

Po provedenom glasovanju Općinsko vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi 

dnevni red.   

 

D N E V N I   R E D: 

1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik 

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

periodu 

3. a) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2018. 

godinu  

b) Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa izgradnje i održavanja objekata za 

2018.g. 

c) Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja  

komunalne infrastrukture za 2018.g. 

d) Prijedlog 1. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2018.g. 

4. Prijedlog  novog  Statuta općine Brodski Stupnik  

5. Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Brodski Stupnik    

6. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu 

postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama   



7. Prijedlog Odluke o upisu statusa nerazvrstane ceste na području Općine Brodski  

            Stupnik kao javnog dobra u općoj uporabi – neotuđivo vlasništvo Općine  

            Brodski Stupnik  

8. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

                 

 

Točka 1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik 

       

Predsjedavajući  sjednicom  moli vijećnike da se očituju na dostavljeni zapisnik sa 8. sjednice, 

te kako na upit da li ima primjedbi  na  predloženi tekst zapisnika sa 8. sjednice Općinskog 

vijeća nije bilo, isti je jednoglasno usvojen. 

 

 

Točka 2. Izvješće Općinskog načelnika o radu u proteklom periodu 

 

Goran Jelinić: U tijeku izvještajnog razdoblja od prethodne sjednice pokrenuto je ili 

nastavljeno niz aktivnosti oko izrade projektne dokumentacije i svih potrebnih dokumenata za 

prijavu na raspisane natječaje iz nacionalnih i  programa EU.  

- 24.05.2018.godine potpisan je 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 2.000.535,00 kn, uz 100% financiranje EU 

sredstvima kroz Mjeru 7 PRR Republike Hrvatske 2014-2020 

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

2010.godine nije djelovala te ishodovano Rješenje o promjeni osobe ovlaštene za zastupanje, 

a u tijeku su radnje oko otvaranja računa 

- Intenzivno je rađeno na  Planu i programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem koji je 

na dnevnom redu 

-  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“, te je 23.05. potpisan Ugovor o 

sufinanciranju u iznosu 250.000,00 kn.     

-  Započele su aktivnosti uređenja Lovačkog doma u Starom Slatiniku- gdje je ugovoreno 

postavljanje vanjske stolarije. 

-  29.05. prijavljen je projekt nabavke spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (po 770 

spremnika za papir i plastiku, 1 kontejner za papir i 2 kontejnera za tekstil).  

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

 

    Izvješće Općinskog načelnika prima se na znanje. 

 

Točka 3. a) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2018.  

                    godinu  

   b) Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa izgradnje i održavanja objekata za    

        2018.g. 

   c) Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja    

        komunalne infrastrukture za 2018.g. 

  d)  Prijedlog 1. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2018.g. 

 

 

 



Goran Jelinić: Obrazlaže Prijedlog 1.Izmjena i dopuna Proračuna Općine Brodski Stupnik za 

2018.g.  gdje se proračun  u iznosu 14.651.690,00 kuna smanjuje za 663.714,00 kuna tako da 

novi plan iznosi 13.987.976,00 što sa prenesenim viškom čini novi plan u iznosu 

14.135.700,40 kuna. U nastavku pojašnjava izmjena na prihodovnoj strani gdje se prihodi 

smanjuju za 663.714,00 kuna a odnose se na pomoći iz proračuna. Tako prihodi po osnovi 

pomoći  iz proračuna po novom planu sa 8.561.490,00 kuna se smanjuju na 7.877.896,00 

kuna, prihodi po posebnim propisima se povećavaju za 19.880,00 kuna sa 745.400,00 kuna na 

765.280,00 kuna.   

Analizirajući rashode pojašnjava izmjene na 3. Razini po glavama gdje se u Glavi 101 

predlaže povećanje   za 82.875,62 , a odnosi se na nove pozicije rashoda za plaću  i naknade 

troškova općinskog načelnika koji zbog velikog opsega poslova i započetih projekata od 

01.07.2018 počinje obnašati svoju dužnost profesionalno. Ostale izmjene i dopune odnose se 

na izravnanja pa se tako u Glavi 201 Jedinstveni upravni odjel predlaže smanjenje  za 

71.000,00 kuna; u Glavi 202 Vatrogastvo , civilna zaštita i protugradna obrana - povećanje  za 

25.640,00; u Glavi 204 Komunalna infrastruktura- smanjenje za 664.710,00 (jer projekt 

semafora nije prošao) te  u Glavi 209 Javni radovi  - zbog zapošljavanja novih 5 djelatnika.  

Zlatko Prskalo: Moli predsjednika Obora  za financije i proračun da iznese mišljenje o 

prijedlogu rebalansa. 

Alen Ključević: Konstatira da je rebalans uglavnom predstavlja usklađenja stavki. Vezano za 

stavku plaće općinskog načelnika iznosi prijedlog od strane 8 vijećnika koji predlažu da se 

koeficijent za izračun plaće načelnika sa dosadašnjih 2,5 smanji na 2,0. Ovaj prijedlog 

obrazložen je činjenicom da je načelnik u polovici godine donio odluku o promjeni obnašanja 

dužnosti iz volonterskog u profesionalno, te se u skladu s tim za narednih 6 mjeseci donosi 

ovakav prijedlog. Ističe kako su to bila sredstva planirana za nabavku školskih knjiga. Tako  

se rashodi za načelnika predlažu u iznosu od 58.500,00 kuna sa svim davanjima. Predlaže da 

Predsjednik vijeća  dade ovaj prijedlog na raspravu i glasanje. Nadalje, nekim ljudima je  

zasmetalo  umanjenje stavke za izradu spomenika  hrvatskim braniteljima u Starom Slatiniku 

u iznosu od 15.000,00 kuna  te moli obrazloženje za to smanjenje 

Goran Jelinić: Smanjenje stavke za izgradnju spomenika hrvatskim braniteljima  u Starom 

Slatiniku pojašnjava činjenicom da je ponuda   bila nešto niža ( 35.000,00 kuna)  te je kao 

takva i prihvaćena, a na prijedlog ljudi iz mjesnog odbora Stari Slatinik. Vezano sa smanjenje  

stavke plaće načelnika, nadovezujući se na komentar vijećnika Ključevića koji je spomenuo 

kako je plaća načelnika bila usmjerena na kupovinu udžbenika, ističe kako je  upravo   ovo 

Vijeće  odredilo da su sredstava predviđena za plaću načelnika otišla u masu općinskog 

proračuna, a onda je Općinsko vijeće  donosilo odluke gdje i kuda će se usmjeravati. Podsjeća 

da je na početku izlaganja pojasnio  iz kojeg razloga je nužno profesionalno obnašanje 

dužnosti . Nadalje iznosi činjenicu kako je godinu dana volontirao , što je bilo  prvi puta u 

povijesti ove općine da je načelnik volonter te napominje da je bilo više razumijevanja ovog 

Vijeća sigurno bi općina od toga imala više koristi, odnosno predviđeni novac  bi ostajao u 

masi i bio usmjeren  u neke druge  potrebe. Isto tako  ističe da se, kao ozbiljna osoba koja živi 

svoj život u ovoj sredini, u kojoj radi i djeluje,  mora postaviti odgovorno prema svemu što 

općina radi kao i i prema svim započetim projektima. Ukazuje na činjenicu da su  i načelnik 

njegov zamjenik do sada bili volonteri a obim posla je izuzetno veliki tako da zahtjeva 

profesionalni pristup. 

Martin Horvatović: Ukazuje  načelniku da je znao koliki je opseg posla kad se kandidirao te 

mu to ne može sada biti argument. Nadalje, smatra da je na ovaj način prevario svoje birače 

koji su upravo zbog toga glasali za njega.   

Antonija Lončarić: Ne slaže se sa smanjenjem  koeficijenta, a isto tako naglašava da za 

vrijeme izbora nigdje nije bilo govora da će načelnik biti volonter. Tu odluku je donio nakon 

izbora uz izjavu da će sredstva koja bi bila utrošena za plaću biti preusmjerena za nabavku 

školskih udžbenika koji nisu u konačnici otišli za udžbenike nego su otišli u masu  proračuna. 



Goran Jelinić: Pojašnjava  da je odluka o volonterskom obnašanju dužnosti  donesena nakon 

što je postao općinski načelnik te da prije toga nije  ništa izjavljivao niti  bilo koga doveo u 

zabludu. 

Alen Ključević: Daje repliku na izjavu kako su sredstva predviđena za plaću završila u masi  a 

ne za knjige te ističe kako sva sredstva, pa tako i naknade vijećnika, ostaju u općinskom 

proračunu gdje se i raspoređuju prema potrebama, ali  da načelnik tada nije bio volonter, ne bi 

bilo novaca za knjige.  

Marko Čorak: Smatra i da ovo Vijeće nije ništa krvio napravilo, nego naprotiv,  postoji puno  

dobrih odluka koje je Vijeće donijelo. Stoga moli  načelnika da  mu pojasni značenje izjave 

kako bi općina imala više koristi da je  Općinsko vijeće imalo više razumijevanja  

Goran Jelinić: Pojašnjava kako nije riječ o krivo napravljenom, nego se krivo tumačilo. 

Goran Blatančić: Podsjeća na  činjenicu da su se i vijećnici, u želji da zajedno sa načelnikom i 

zamjenikom dadu svoj  doprinos štednji, odrekli svojih naknada, a iz svega navedenog,  

moguće je očekivati  da će biti još  profesionalaca, te postavlja upit koliko će to Općinu  

koštati.  

Goran Jelinić: Izjavljuje kako su odluke izabranih o načinu obnašanja funkcija u osobnoj 

domeni, sukladno zakonu. Nadalje pojašnjava da  se kroz određene projekte (Projekt 

energetske obnove objekata u vlasništvu općine  ) u koje je Općina ušla, planira između 

ostaloga   i sufinancirati 40%  nečije plaće, što će Općina  iskoristiti. Pri tome ne misli  da će 

se sufinancirati plaća načelnika, ali nekoga od djelatnika zaposlenih u Općini sigurno  hoće.  

Naglašava da se itekako vodi računa o svakoj kuni i gdje god je moguće  namaknuti tuđa 

sredstva  sigurno se neće  trošiti  općinska sredstva  nego će se  gledati da ona  ostanu  u 

proračunu.. 

Goran Blatančić: Postavlja upit hoće li to biti stranački  i pojašnjava kako  su sva 

zapošljavanja na području općine po stranačkoj osnovi, poput zapošljavanja u Gospodarskoj 

zoni, odnosno,   svi koji su načelniku  donosili glasove,  i  koji su od načelnika tražili 

posredovanje pri zapošljavanju zaposleni su po političkoj osnovi. Isto tako  komunalni redar i 

direktor komunalnog poduzeća. 

Goran Jelinić: Odbija bilo kakve insinuacije i pojašnjava da je komunalni redar zaposlen u 

Općini Oriovac, a direktor komunalnog poduzeća  zaposlen je  na temelju provedenog javnog 

natječaja. 

Zlatko Prskalo: Predlaže vijećnicima da se pridržavaju  konkretnog izračuna  na temelju 

predloženog koeficijenta  te prema tome donesu odluku.  Analizira izračun  prema važećoj  

odluci po kojoj  koeficijent za izračun plaće općinskog načelnik iznosi 2,5 , neto plaća na 

razini mjeseca iznosila bi 7.130,00 kuna  a ukupni godišnji trošak za plaću i  146.346,47 kuna 

.  Prema novom prijedlogu sa koeficijentu 2,00,  neto mjesečna plaća iznosila bi  5.904,70 

kuna , a ukupni godišnji trošak plaće iznosio bi  117,077,17   Razlika u neto plaći iznosila bi  

1.225,30 kuna: Nadalje,  načelnik uz plaću ima i određene benefite u vidu loko vožnje i putnih 

naloga od kojih nešto i ostane. Pojašnjava kako nikome nije cilj oštetiti načelnika već je cilj  

da načelnik ima pristojna primanja , barem do kraja ove godine, a da proračun previše ne trpi.  

Goran Jelinić: Ističe da je Služba dala izračun plaće te je o drugim troškovima iluzorno i 

nekorektno govoriti jer su navedeni troškovi potkrijepljeni zakonom propisanom 

dokumentacijom. 

Zlatko Prskalo: Pojašnjava da se grupa vijećnika, kao i uvijek, pripremila za sjednicu  te 

naglašava da ovo za njega  nije političko pitanje. Ukazuje da je  uspostavljena  dobra suradnja 

i nije  za to da se ona pokvari, ali mora se naći  način da svi budu zadovoljni. Napominje da se 

odluka uvijek može promijeniti. 

Uzevši u obzir planirani iznos za loko vožnju i putne troškove koji na razini godine iznosi oko 

35.000,00 kuna , za pretpostaviti je od toga ostane  oko 25.000,00 kuna čiste naknade što na 

mjesečnoj razini uz predloženu plaću čini iznos od cca 1.000,00 e, što  predstavlja solidno 

primanje.  Predlaže da se prihvati ovaj prijedlog do kraja godine. U osvrtu na  nabavku knjiga  



iznosi činjenicu da su prvi puta  u povijesti općine kupovane te da je    načelnik bio od 

početka profesionalac, možda ne bi bilo sredstava za nabavku knjiga. Ističe kako ne želi da se 

ovo gleda kao političko pitanje te iznosi kako ne bi imao ništa protiv da je načelnik odmah bio 

profesionalac obzirom na velik opseg poslova. 

Dragica Lončar: Ukazuje da je zakonom zadan raspon koeficijenata za izračun plaće 

općinskog načelnika, a što će provjeriti uvidom u odredbe zakona te da se tek na sljedećoj  

sjednici može ići sa izmjenom odluke o koeficijentu. 

Zlatko Prskalo: Ponovo naglašava kako nitko ne omalovažava ničiji rad te potiče na 

kompromisno rješenje za ovu godinu, a kada se vidi kako će završiti proračunska godina, 

donijeti  će se odluka za daljnje razdoblje. Nadalje, uspoređuje neke općine gdje predsjednik 

općinskog vijeća za svoj rad prima naknadu u iznosu od 2.000,00 kuna mjesečno, a njegov 

zamjenik naknadu u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno.. Kada bi predsjednik Općinskog 

vijeća i njegov i zamjenik prihvatili takvu naknadu, to bi bilo dodatnih cca 50.000,00 kuna 

troška na teret općinskog proračuna.  

Alen Ključević: Postavlja upit načelniku znači li da prelaskom u profesionalno obnašanje 

dužnosti  prestaje biti zaposlen u LAG-u Posavina. 

Goran Jelinić: Mogu se profesionalno baviti samo na jednom mjestu, sukladno zakonu. 

Alen Ključević: Postavlja upit načelniku ostaje li i dalje u  Lag-u. 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako je njegov daljnji status u Lag-u osobna stvar te pojašnjava 

kako je Lag udruga koja djeluje i na području Općine Brodski Stupnik , u koju je  uključeno 

15-tak članova sa naše općine, zapošljava 15. žena s područja općine koje pružaju podršku  6o 

korisnika kroz  projekt „Zaželi“ kojeg vodi LAG „POSAVINA“. 

Alen Ključević: Pojašnjava kako je postavio pitanje iz razloga jer misli da nije moguće ova 

dva posla obavljati istovremeno budući da su poslovi u općini opsežni i traže profesionalno 

bavljenje njima. 

Martin Horvatović: Postavlja upit je li Župan proglasio  elementarnu nepogodu za područje 

Općine Brodski Stupnik. 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako nakon podnesenog zahtjeva za proglašenje elementarne 

nepogode još nije stigla  povratna informacija o proglašenju. 

Martin Horvatović: Moli pojašnjenje povećanja stavke za elementarne nepogode. 

Ankica Madžar: Pojašnjava da su sredstava za ublažavanje elementarnih nepogoda stigla 

krajem prosinca 2017.g. godine, a isplaćivana su  korisnicima početkom siječnja 2018.g., te je 

potrebno  planirati poziciju koja nije bila planirana.   

Nadalje, zbog nove  uredbe o zaštiti osobnih podataka moli vijećnike da predlože lakše 

provediv model isplate, primjerice  da  se kupe knjige i prenesu školama ili da se sa 

knjižarama sklopi ugovor. 

Marko Čorak:  Ističe da je možda kasno za ovu godinu, osim toga, mnogi roditelji se na druge 

načine snalaze za nabavku školskih knjiga. 

Zlatko Prskalo:Predlaže da se putem stranice općine ponudi roditeljima zahtjev za 

sufinanciranje udžbenika i privolu  za davanje osobnih podataka koju će potpisati i dostaviti u 

Općinu.  

Alen Ključević: Još jednom ukazuje na prijedlog 8 vijećnika da se za ovu godinu  smanji 

koeficijent za obračun plaće  načelnika  na 2,00.  

Dragica Lončar: Predlaže da ukoliko se želi ići sa smanjenjem koeficijenata da se na sljedećoj 

sjednici Općinskog vijeća donese Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima. 

Kako rasprave po ovoj točki više nije bilo, Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog 

odluke o izmjenama i dopunama proračuna Općine Brodski Stupnik za 2017. godinu.  

 

              Po provedenom glasovanju, sa 5 glasova „ZA“ i 2 „PROTIV“, Općinsko vijeće nije 

usvojilo Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama proračuna Općine Brodski Stupnik za 

2017. godinu. 



 Točka 4. Prijedlog  novog  Statuta općine Brodski Stupnik  

 

Goran Jelinić:  daje obrazloženje Općinskom vijeću Općine Brodski Stupnik za donošenje 

novog Statuta Općine Brodski Stupnik navodeći: 

- pravni temelj za donošenje statuta Općine Brodski Stupnik sadržan je u članku 35. Zakona o 

lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 

129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.) kao i 

članka 30. Statuta Općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 

broj 8/09, 3/13 i 2/18), sve u vezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi, 

- razlozi za donošenje novog Statuta Općine Brodski Stupnik sadržani su u činjenici da je 

Statut Općine Brodski Stupnik kao temeljni akt donesen još 2009. godine, te je do današnjeg 

dana, zbog izmjene zakonskih propisa, te potreba Općine još dva puta mijenjan,     

Prva izmjena dogodila se   2013. godini, a druga 2018. godine. 

Nadalje, nakon analize stanja po hrvatskim općinama i gradovima, a vezano uz mjesnu 

samoupravu, postignut je politički konsenzus članova Općinskog vijeća i načelnika vezano uz 

Odluku o ukidanju mjesnih odbora, kao oblika mjesne samouprave. 

Zbog svega prethodno navedenog, pristupilo se izradi novog teksta Statuta Općine 

Brodski Stupnik kojim bi se ukinulo poglavlje dosadašnjeg Statuta kojim je definirana  

mjesna samouprava kao i zbog olakšavanja rada Općinske uprave koji će primjenjujući 

prilagođeni tekst statuta kvalitetnije i bolje funkcionirati. 

Tekst Statuta sadržan je u XIV. poglavlja počevši od Općih odredbi,  obilježja općine, 

javna priznanja, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, 

samoupravni djelokrug, neposredno sudjelovanja građana u odlučivanju, tijela Općine 

Brodski Stupnik, upravna tijela, javne službe, imovina i financiranje Općine Brodski Stupnik, 

akti općine, javnost rada, te prijelazne i završne odredbe. 

Novim tekstom prijedloga statuta više nije obuhvaćena glava VI. Mjesna samouprava 

kojom su bili određeni Mjesni odbori, te broj članova istih, kao i način funkcioniranja, 

financiranja, program rada, te sve ostale odredbe koje su bile potrebne radi organizacije rada 

dosadašnjih mjesnih odbora. 

Ukidanjem glave VI. Mjesna samouprava, te nakon prihvaćanja (izglasavanja) novog 

statuta Općine Brodski Stupnik od strane članova Općinskog vijeća bit će donesena i Odluka 

o ukidanju odluke o mjesnim odborima na području Općine Brodski Stupnik („Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 6/2014. 

Općina Brodski Stupnik u tom slučaju neće više imati spomenuti oblik samouprave, 

niti će se održavati izbori za članove mjesnih odbora na području Općine Brodski Stupnik, što 

će za Općinu predstavljati veliku uštedu proračunskog novca, a prema našoj procjeni neće 

štetiti niti na bilo koji način umanjiti kvalitetu rada Općinskog vijeća, načelnika kao i 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brodski Stupnik, a na zadovoljstvo svih mještana 

Općine. 

Za provođenje odredbi novog Statuta Općine Brodski Stupnik nisu potrebno osigurati 

dodatna financijska sredstva u Proračunu Općine Brodski Stupnik za 2018. godinu. 

Marko Čorak: Kao predsjednik Odbora za Statut i poslovnik navodi da se Odbor nije sastao te 

da nema primjedbi na tekst i podržava donošenje novog Statuta. 

 Kako rasprave više nije bilo, Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje 

predloženi tekst novog  Statuta.  

Po izvršenom prebrojavanju glasova utvrđeno je da je svih 7 nazočnih vijećnika 

glasovalo „ZA“ što predstavlja većina od ukupnog broja članova Općinskog vijeća, a što je 

neophodno kod donošenja Statuta. 

Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik jednoglasno je donijelo novi  

     



S T A T U T   

općine Brodski Stupnik 

 

 

Tekst Statuta Općine Brodski Stupnik nalaz se u prilogu Zapisnika i čini njegov 

sastavni dio.  

 

KLASA: 012-03/18-01/03 

URBROJ:2178/03-02-18-2 

Brodski Stupnik, 06. lipnja 2018. godine   

 

 

Točka 5. Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim  

                zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Brodski Stupnik   

 

Goran Jelinić: Novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine” broj 20/18) stavio 

je u obvezu rok donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

RH. Program je preložen u zadanom Obrascu Programa i Tablici prikaza rasolaganja po 

katastarskim česticama i oblicima raspolaganja, koji čini sastavni dio ove Odluke.     

Antonija Lončarić: Postavlja upit ostaje li Mirela Aladrović i dalje član Komisije za zemljište. 

Zlatko Prskalo: Treba ju pitati za očitovanje. 

Antonija Lončarić: Dosadašnji zakup ne ide u prodaju? 

Goran Jelinić: Do sada nismo imali upit, ali ako takvi zahtjevi dođu, raspravljat će se.    

Martin Horvatović: Kada se planira realizirati prodaja poljoprivrednog zemljišta? 

Goran Jelinić: Ministarstvo poljoprivrede i Upravni odjel za poljoprivredu BPŽ treba dati 

suglasnost na Program, a potom će biti moguće ići u daljnji postupak raspolaganja.  

 Kako rasprave više nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

O d l u k u 

 o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na 

području Općine Brodski Stupnik 

 

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

  

KLASA:320-01/18-01/08 

URBROJ:2178/03-02-18-38 

Brodski Stupnik, 06. lipanj 2018. godine 

 

 

Točka 6. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu  

                postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 

 

Goran Jelinić: Sukladno Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine 102/17) nužno je donijeti  

Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i 

izgubljenim životinjama te divljim životinjama i predlaže da se po provedenoj raspravi usvoji.  

Ističe da se ovom Odlukom propisuju uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, način 

postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, način kontrole njihovog razmnožavanja te 

način postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području 

Općine Brodski Stupnik 

 Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 



O D L U K U  

 o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim 

 i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 

 

 

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

 

KLASA:322-01/18-01/01 

URBROJ: 2178/03-02-18-2 

Brodski Stupnik, 06. lipanj 2018.g.        

   
 

Točka 7. Prijedlog Odluke o upisu statusa nerazvrstane ceste na području Općine  

                Brodski  Stupnik kao javnog dobra u općoj uporabi – neotuđivo vlasništvo  

               Općine Brodski Stupnik  
 

Goran Jelinić: Napominje da je na prethodnoj sjednici donesena odluka o imenovanju puta a 

sada za istu česticu treba donijeti odluku o upisu statusa nerazvrstane ceste na području 

Općine Brodski Stupnik kao javno dobro u općoj uporabi . Predlaže da se ista po provedenoj 

raspravi usvoji. 

 Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće je jednoglasno donijelo  

 

O D L U K U  

 o upisu statusa nerazvrstane ceste na području Općine Brodski  Stupnik  

kao javnog dobra u općoj uporabi – neotuđivo vlasništvo 

Općine Brodski Stupnik 
 
 

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

 

KLASA: 940-01/18-01/15 

URBROJ: 2178/03-02-18-3 

Brodski Stupnik,  6.  lipanj  2018.  godine        
 

 

Točka 8. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

Alen Ključević: Ističe kako je prošle godine u rujnu donesen zaključak o hitnoj sanaciji  ulica 

Bana Jelačića, Vinogradske ceste i Radničkog naselja, ali niti jedna od predloženih do sada 

nije popravljena. 

Goran Jelinić: Pojašnjava da su u pripremi troškovnici za sanaciju navedenih cesta. 

Alen Ključević: Postavlja upit koliko dugo  će to trajati. 

Goran Jelinić: Na narednoj sjednici imat će se informacija. 

 

        Kako pitanja i prijedloga više nije bilo, predsjedavajući je zaključio rad 9. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik u 20,57 sati.  

 

 Zapisničar:                                                                                Predsjednik:     

         

Reza Marceković                                                    Zlatko Prskalo, bacc.admin.public. 


