
                        
                                                                    

      REPUBLIKA HRVATSKA  

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

    OPĆINA BRODSKI STUPNIK 

              Općinsko vijeće 

 

KLASA:021-05/20-02/02 

URBROJ:2178/03-02-20-2 

Brodski Stupnik,  12. svibanj 2020. godine 

 

Z A P I S N I K  

 

            o radu 21 sjednice Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik održane 12. svibnja 2020. 

godine s početkom u 18,00 sati u zgradi stare općine (ured turističke zajednice) Brodski Stupnik, 

ulica Stjepana Radića 37. 

 

Nazočni:                                                                Odsutni:                        

1. ZLATKO PRSKALO, predsjednik                 1. GORAN BLATANČIĆ        

2. MARKO ČORAK, zamjenik                           2. JOSIPA GAVRAN EĆIMOVIĆ 

3. MARTIN HORVATOVIĆ                              3.  MILE MAGDIĆ 

4. MAJA MEDVED                                            4.  ALEN KLJUČEVIĆ  

5. DRAŽEN KLISURIĆ 

6. ANTONIJA LONČARIĆ 

7. TOMISLAV  LOVINČIĆ 

8. TOMISLAVA PRSKALO 

9. JASNA BOŠKOVIĆ 

 

Ostali nazočni:  

1. Goran Jelinić, općinski načelnik, 

1. Dragica Lončar – pročelnica JUO,  

2. Reza Marceković – službenica u Jedinstvenom upravnom odjelu,  

3. Ankica Madžar –  službenica u Jedinstvenom upravnom odjelu  

4. Antonela Crljen – predstavnik KP LOCORUM d.o.o. Brodski Stupnik   

Zapisničar: Reza Marceković,  

 

Predsjedavajući otvara sjednicu, pozdravlja sve nazočne i utvrđuje da je sjednici nazočno 9 

članova Općinskog vijeća što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje. Daje na usvajanje Zapisnik 

sa 20. sjednice te kako primjedbi nije bilo, isti je jednoglasno je usvojen. 

 

Predlaže dopunu dnevnog reda s točkom „Izvješće o radu Turističke zajednice Općine 

Brodski Stupnik i financijskom planu za 2019. godinu“ kao točka 19. a sadašnja točka 19. Pitanja i 

prijedlozi vijećnika pomiču za jedno mjesto i postaju 20. točka dnevnog reda. 

 

Postavlja upit da li još ima prijedloga za dopunu dnevnog reda te kako nije bilo dnevni red 

sa predloženim izmjenama i dopunama jednoglasno  je usvojen.   

 

D N E V N I   R E D: 

1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik 

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

3. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopuna Statuta općine Brodski Stupnik  



4. a)Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2019. 

godinu  

           b) Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2019. godine 

           c) Prijedlog Odluke o izvršenju Plana razvojnih programa za 2019.g.                   

           d) Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o godišnjem popisu dugotrajne  imovine,  

   sitnog inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja na dan 31.12.2019.  

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

                 i uređaja komunalne  infrastrukture za 2019.g.  
            b). Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja  

                 komunalne infrastrukture za 2019.g.  

           c). Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa  izgradnje i  

                održavanja objekata u vlasništvu  Općine Brodski Stupnik za 2019.g. 

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

                 gospodarstva i  ruralnog turizma za 2019.g   
          e).  Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi i  

                zdravstvene zaštite za 2019.g.   

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

                zaštite i protugradne obrane za 2019.g.   

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

                području društvenih djelatnosti za  2019.g.   
6. Prijedlog Odluke o donošenju 5. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine 

Brodski Stupnik   

7. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu RH 

8. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu RH 

9. Prijedlog Izvješća o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, 

prodaje, koncesije, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja,  davanja na 

korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2019.g.  

10. Prijedlog Izvješća o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade 

za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2019.             

11. Prijedlog Izvješća o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od šumskog 

doprinosa za 2019. godinu 

12. Prijedlog Izvješća o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade 

za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu        

13. Prijedlog Izvješća o provedbi agrotehničkih mjera za uređenje i održavanje 

poljoprivrednih rudina na području općine Brodski Stupnik u 2019. godini   

14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi   

15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na privremeno i 

povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima u vlasništvu Općine Brodski 

Stupnik 

16. Prijedlog Odluke o darovanju nekretnine u vlasništvu općine Brodski Stupnik  označeno 

kao k.č.br. 183/1 k.o. Brodski Stupnik u korist Dobrovoljnog vatrogasnog društva  

Brodski Stupnik za potrebe dogradnje vatrogasnog doma u Brodskom Stupniku 

17. Razmatranje Zamolbe TISAK PLUS d.o.o. za oslobađanjem od plaćanja zakupa javne 

površine 

18. Izvješće o poslovanju Komunalnog poduzeća „LOCORUM“ d.o.o. za 2019. godinu  

19. Izvješća o radu Turističke zajednice Općine Brodski Stupnik i financijskom planu za 

2019. godinu   

20. Pitanja i prijedlozi vijećnika  

 

 

Točka 1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik 



    Kako primjedbi na tekst zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća nije bilo, isti je 

jednoglasno usvojen. 

 

 

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

 

Goran Jelinić: U izvještajnom razdoblju 13. veljače - 12. svibnja 2020. godine, općinski načelnik 

sa svojom zamjenikom uspješno je koordinirao i proveo aktivnosti na području Općine. Od 16.03. 

zbog suzbijanja širenja epidemije koronavirusa, aktiviran je rad Stožera civilne zaštite Općine 

Brodski Stupnik koji uspješno koordinira i provodi sve aktivnosti i potrebne radnje po naputku 

nacionalnog Stožera CZ RH. 

Podnijeta su završna Izvješća za projekte Energetske obnove zgrada: 

-Društveni dom –Stari Slatinik-ukupne vrijednosti 730.626,25 kn  

-Sportski dom-Stari Slatinik- ukupne vrijednosti 710.456,25 kn  

-Sportski dom-Brodski Stupnik- ukupne vrijednosti 612.944,38 kn  

-Održan je (03.04.2020.) Tehnički prijem za zgradu „Igraonica i TiC“ te je ishodovana uporabna 

dozvola i poslan završni ZZI. Izvršeni su dodatni radovi za potrebe vrtića (postavljanje ograde, 

igrala/sprave, pregrađivanje i opremanje prostora za kuhinju, vatrodojavni sustav) ukupne 

vrijednosti 200.000,00 kn. 

   - Ishođenjem građevinske dozvole završena je izrada projektne dokumentacije projekta 

„Poljoprivredno-poduzetničkog inkubatora“ u našoj gospodarskoj zoni. 

-Završene su aktivnosti izrade 5.Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine te je završnim pozitivnim 

Mišljenjem Min.poljoprivrede završen cjelokupni postupak. 

-Pripremljen je Natječaj za prodaju/zakup sukladno Planu i programu raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem te je poslan na uvid/odobrenje u Ministarstvo poljoprivrede 

-Od strane APPRRR-a je izvršena završne kontrola Strategije razvoja turizma Općine, za izradu koje 

smo odobreni EU financiranjem kroz Program ruralnog razvoja RH 2014-2020., Podmjere 7.1.1., za 

iznos 38.250,00 kn te očekujemo isplatu. 

-Na Natječaj MRRFEU „Program održivog razvoja lokalne zajednice“ kandidirali smo projekte 

„Rekonstrukcija javne rasvjete“ vrijednosti 617.695,00 kn i  III.fazu izgradnje „Lovačke kuće“ u 

Starom Slatiniku, vrijednosti 624.684,96 kn koja nam je i odobrena za sufinanciranje u iznosu 

160.000,00 kn. 

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

(vrijednosti 470.000,00 kn) nije odobren i sa žaljenjem konstatiram da je to već 4.godinu za redom 

kako nam se iz spomenutog Ministarstva ne odobravaju sufinanciranja projekata! 

-Nakon provedenog postupka JN , krajem veljače je potpisan „Ugovor o izvođenju radova 

Rekonstrukcije vatrogasnog doma i spremišta u naselju Lovčić“ sa odabranim izvođačem Gradnja 

Alaber d.o.o. ukupne vrijednosti 439.877,17 kn od čega iznos 177.900,00 kn sufinanciramo preko 

natječaja LAG-a Posavina (EU sredstva), a radovi se izvode. 

-Istekom mjeseca Travnja završile su aktivnosti žena (21) koje su iz Programa „Zaželi“ kojeg je 

provodio LAG za našu Općinu, pružale pomoć i podršku krajnjim korisnicima (stariji i u potrebi). 

Ukupna vrijednost projekta je bila 8.300.000,00 kn, a obzirom na aktivnosti koje se odnose na našu 

Općinu možemo konstatirati da je realizirani financijski udio koji se odnosi na našu Općinu veći od 

2.300.000,00 kn. 

Projekt je 100% financiran iz ESF-a, a preostaju aktivnosti stručnog osposobljavanja žena i završno 

izvješće do sredine rujna. U ovom trenutku, zbog kašnjenja u povratu sredstava postoji mogućnost 

naše obveze kao partnera projekta u predfinanciranju isplate plaća žena za zadnji mjesec (oko 

140.000,00 kn) koji bi bio vraćen nakon odobrenja završnog izvješća. 

Iz razloga  završetka navedenog projekta u rujnu 2020., nije postojala mogućnost prijave nastavka 

provedbe Programa po istom modelu, nego smo sredinom ožujka prijavili Udrugu STUP kao 

nositelja nastavka provedbe Programa Zaželi u našoj Općini, koji bi tijekom 12 mjeseci (prijelazno 

razdoblje) zapošljavanjem 25 žena sa područja naše Općine provodili identične aktivnosti. Ukupna 



vrijednost projekta je 2.317.000,00 kn, a na taj način će i naša  Udruga STUP jačati svoje kapacitete 

i reference za buduće projekte. 

-Započeli smo aktivnosti izrade projektne dokumentacije za „Izgradnju pješačko-biciklističkih 

staza“ u naseljima Brod. Stupnik i Stari Slatinik, ukupne dužine 4,2 km i procijenjene vrijednosti 

izgradnje 4,1 mil.kn, a koju pripremamo za EU financiranje u slijedećem programskom razdoblju. 

-Započeli smo aktivnosti izrade projektne dokumentacije za „Izgradnju školsko-sportske dvorane“ 

(Idejni projekt; proc.vrijednost izgradnje i opremanja cca.6,1 mil.kn). 

-Sa tvrtkom Municipal ugovorena je nadogradnja Programa potrebnih za povezivanje knji.-

računovodstvenih potreba sa polj. zemljištima, registrima imovine i kom. infrastrukture obračuna i 

evidencije NUV-a i kom. naknade...(50.000,00 kn jednokratno + 50.000,00 kn za 

korištenje/godišnje) te su prošli tjedan poslana Rješenja za NUV i pripadajuće uplatnice.        

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

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

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

program općine i pomogla u radu knjižnice novouposlenom osobom.    

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

svim vijećnicima Općinskog vijeća koji su svojim odgovornim radom, pozitivnim idejama i 

konstruktivnim prijedlozima daju svoj doprinos u razvoju Općine. 

Izvješće o radu Općinskog načelnika u proteklom periodu primljeno je na znanje.  

 

 

Točka 3. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopuna Statuta općine Brodski Stupnik  

 

Dragica Lončar: Sukladno članku 48. Statuta Općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ broj 11/18.) Općinski načelnik je dostavio Općinskom vijeću Općine Brodski 

Stupnik na raspravu i usvajanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Brodski 

Stupnik, predložen od strane Komisije za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost, uz sljedeće 

obrazloženje:  

Pravni temelj za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Brodski Stupnik 

sadržan je u odredbama Zakona o izmjenama i dopunama 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, 123/17, 98/19), te je istim Zakonom, točnije člankom 16. u 

glavi  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE definirana obveza jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave da usklade svoje statute i druge opće akte s odredbama navedenog zakona 

i to u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu istog. Zakon je stupio na snagu 01. siječnja 2020. 

godine.  

O prijedlogu Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine Brodski Stupnik 

provedeno je savjetovanje o nacrtu općeg akta koje je trajalo od 16.3.2020. do 17.04.2020. te je o 

istom sastavljeno izvješće iz kojeg je vidljivo da niti jedan dionik nije dostavio svoje očitovanje  

Zbog općepoznate situacije uzrokovane korona virusom nije se ispunio zadani rok za 

usklađenjem Statuta.  

Nadalje, Statut Općine Brodski Stupnik, točnije članak 33. definira pravo i dužnost 

Općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik da donosi Statut Općine, što se odnosi i na njegove 

izmjene i dopune, kao i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga 

općine Brodski Stupnik. 

Donošenjem Izmjena i dopuna Zakona utvrđen je normativni okvir za povjeravanje poslova 

državne uprave.  

Nadalje, poglavlje Statuta vezano uz neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju, 

mijenjan je, te je postojeći članak  22. izmjenjen zbog prestanka ustroja Ureda državne uprave u 

županijama, odnosno potrebno je izmijeniti dosad utvrđene ovlasti Ureda državne uprave i 

predstojnika tih ureda, što se konkretno odnosi na odredbe o nadzoru zakonitosti općih akata kojima 

je utvrđena nadležnost i postupanje ureda državne uprave u županijama i predstojnika tih ureda.  



Sukladno odredbama navedenog Zakona, ovom izmjenom Statuta usklađena je obveza 

dostave općih akata od strane predsjednika Općinskog vijeća, nadležnom tijelu državne uprave u 

čijem je djelokrugu opći akt. 

Također je izmijenjen članak koji se odnosi na javnost rada Općinskog vijeća, načelnika i 

upravnih tijela Općine. 

Sukladno ranije donesenoj Odluci o izdavanju službenog glasila Općine Brodski Stupnik 

potrebno je u izmjene Statuta ugraditi i naziv tog službenog glasila a to je „Službene novine Općine 

Brodski Stupnik“ u kojim će se ubuduće objavljivati akti Općine. 

Radi ispunjenja obveza propisanih člankom 16. izmjena i dopuna Zakona, predlaže se 

donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Brodski Stupnik, te se ista 

upućuje na usvajanje Općinskom vijeću. 

Sukladno članku 45. Statuta Općine Brodski Stupnik (Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije br. 11/18) Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnsoti predlaže izmjenu i 

dopunu Statuta (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.11/18). 

Za provođenje ove Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Brodski Stupnik nije 

potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u Proračunu Općine Brodski Stupnik za 2020. 

godinu. 

Nakon podnesenog obrazloženja, Predsjedavajući je dao na raspravu prijedlog Statutarne 

odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Brodski Stupnik na raspravu i usvajanje, te kako 

raspravo po ovoj točki nije bilo, istu je dao na glasovanje.  

 Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

Statutarnu Odluku  

o izmjenama i dopunama Statuta općine Brodski Stupnik 

 

Tekst  Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine Brodski Stupnik u prilogu 

je zapisnika i čini njegov sastavni dio.   

 

KLASA:012-03/20-01/01 

URBROJ:2178/03-02-20-2 

Brodski Stupnik, 12.05.2020. 

  

Točka 4. Točka  

a) Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Brodski  

                Stupnik za 2019. godinu  

           b) Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2019. godine 

           c) Prijedlog Odluke o izvršenju Plana razvojnih programa za 2019.g.                   

           d) Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o godišnjem popisu dugotrajne  imovine,  

   sitnog inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja na dan 31.12.2019.  

 
Goran Jelinić: Daje detaljno obrazloženje o izvršenju Proračuna općine Brodski Stupnik za 2019. godinu 

putem prezentacije te naglašava kako su ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 9.113.905,97 kuna, dok su 

rashodi ostvareni u iznosu od 12.204.554,99 kuna što čini manjak prihoda u iznosu od 3.090.649,02 kuna. 
Kada se tome doda višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 969.199,92 kune i primitci od kratkoročnog 

zaduživanja u iznosu od 1.387.269,92 kune tada ukupan manjak na dan 31.12.2019. godine  iznosi -

734.183,18 kuna.  Također napominje kako je kratkoročno zaduživanje uzeto za realizirane projekte 

financirane sredstvima fondova EU (rekonstrukcija objekta javne namjene za igraonicu i turistički 
informativni centar i izgradnju ceste u Slavonskoj ulici) a čiji se povrat očekuje  u 2020. godini. U nastavku 

daje detaljno obrazloženje ostvarenja Proračuna po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji,  po izvorima 

financiranja s posebnim osvrtom na Posebni dio proračuna prema razdjelima, glavama, programima i 
aktivnostima.  

Također daje pojašnjenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja  na dan 31.12.2019.g.  kao i o realizaciji 

Plana razvojnih programa za 2019.godinu. 



Dragica Lončar: Obzirom da je imenovana kao predsjednik Komisije za popis imovine daje detaljno izvješće 

o godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja na dan 

31.12.2019. a što je vidljivo iz dostavljenih materijala uz poziv za sjednicu.               

 Nakon provedene rasprave,  Općinsko vijeće  je jednoglasno donijelo  

  

a)  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Brodski  Stupnik za 2019. godinu  

b)  Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2019. godine 

c)  Odluka o izvršenju Plana razvojnih programa za 2019.g.                   

 d)    Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o godišnjem popisu dugotrajne  imovine,  

        sitnog inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja na dan 31.12.2019.  

 

 

Tekst Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna  za 2019. godinu zajedno s Odlukom o raspodjeli 

rezultata poslovanja na dan 31.12.2019. godine kao i Odlukom o izvršenju Plana razvojnih programa 

za 2019. g. se nalazi u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio.  

 

Točka 5.  

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

                 i uređaja komunalne  infrastrukture za 2019.g.  
          b).  Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja  

                 komunalne infrastrukture za 2019.g.  

          c).  Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa  izgradnje i  

                održavanja objekata u vlasništvu  Općine Brodski Stupnik za 2019.g. 

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

                 gospodarstva i  ruralnog turizma za 2019.g   
          e).  Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi i  

                zdravstvene zaštite za 2019.g.   

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

                zaštite i protugradne obrane za 2019.g.   

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

                području društvenih djelatnosti za  2019.g.   
 

Goran Jelinić: Nastavno na izlaganje vezano za Izvješće o izvršenju proračuna za 2019. godinu u 

kojima su sadržani i svi ovi programi, detaljno ih obrazlaže ponaosob.  

 Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  

   

          a).  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata    

                 i uređaja komunalne  infrastrukture za 2019.g.  
          b).  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja  

                 komunalne infrastrukture za 2019.g.  

          c).  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa  izgradnje i održavanja  

                objekata u vlasništvu  Općine Brodski Stupnik za 2019.g. 

          d).  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa razvoja gospodarstva i  

                 ruralnog turizma za 2019.g   
          e).  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi i  

                zdravstvene zaštite za 2019.g.   

          f).  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa vatrogastva, civilne  

                zaštite i protugradne obrane za 2019.g.   

          g).  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u     

                području društvenih djelatnosti za  2019.g.   
 

 

 

 



Točka 6.  Prijedlog Odluke o donošenju 5. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja  

                općine Brodski Stupnik   

 
Goran Jelinić: Na temelju Nacrta konačnog prijedloga plana, Izvješća o javnoj  i ponovnoj javnoj raspravi i 

temeljem čl. 105. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13 65/17, 114/18 , 39/19 i 98/19) 
utvrđen je Konačni prijedlog 5. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Brodski Stupnik koji je 

izradio Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije. 

Konačni prijedlog 5. Izmjena i dopuna Prostornog plana sastoji se od tekstualnog dijela (izmjene i dopune 

tekstualnog dijela i odredbi za provođenje, obveznih priloga) i grafičkih priloga, uvezanih u Elaborat (5. 

Izmjene i dopune PPUO Brodski Stupnik: Knjiga 1 i Knjiga 2). 

Temeljem članka 107. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18 

39/19 i 98/19) na Konačni prijedlog 5. Izmjena i dopuna  Prostornog plana uređenja općine Brodski Stupnik, 

ne pribavlja se mišljenje Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije. 

Temeljem članka 109. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju Konačni prijedlog 5. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja općine Brodski Stupnik zajedno s Odlukom o donošenju, upućuje se na Općinsko 

vijeće Općine Brodski Stupnik na usvajanje. Ovim izmjenama osigurano je zemljište za  izgradnju mrtvačnice 

u Krajačićima .  

 Nakon provedene rasprave,  Općinsko vijeće  je jednoglasno donijelo  

 

O D L U K U   

o donošenju 5. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Brodski Stupnik 

 

Tekst Odluke  o donošenju 5. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja  općine Brodski Stupnik 

u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio.   

 

KLASA:350-01/16-01/02 

URBROJ:2178/03-02-20-134 

Brodski Stupnik, 12.05.2020.g. 

 

 

Točka 7. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog      

                zemljišta u vlasništvu RH 

Goran Jelinić: Ukazuje na dug postupak oko okončanja postupka vezanog za raspolaganje 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH. Ponovno smo zatražili očitovanja svih javno pravnih 

tijela da se očituju na čestice koje su predviđene i za zakup kao i za prodaju da li je došlo do promjena 

u odnosu na očitovanja koja su dali za usvajanje samog Programa. Kod zakupa trebamo samo 

izvijestiti Županiju i Ministarstvo poljoprivrede o donošenju odluke, te se može ići na objavu oglasa 

za predviđene čestice. Imamo čestice koje se daju na rok od 25 godina te na 5 godina, a to su one 

koje su predviđene za povrat.   

Maja Medved: Gdje se fizički nalaze navedene čestice. 

Goran Jelinić: Uz Program su izrađene i karte na kojim se može vidjeti položaj gdje se nalaze 

pojedine čestice predviđene kako za zakup tako i za prodaju.      

 Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo 

O d l u k u  

o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu RH 

 

Tekst Odluke  o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 

prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio.   

KLASA:945-01/20-01/05 

URBROJ:2178/03-02-20-1 

Brodski Stupnik, 12.05.2020.g. 



Točka 8. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog     

               zemljišta u vlasništvu RH 

 

Goran Jelinić: Ističe da se kao i za zakup slično odnosi i na postupka vezan za prodaju  

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH. Nužno je donijeti ovu odluku na koju se mora  pribaviti 

prethodno mišljenje od županije i suglasnosti Ministarstva poljoprivrede. Tek po ishođenju istog 

može se ići u objavu natječaja za prodaju. 

  

 Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

O d l u k u  

o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu RH 

 

Tekst Odluke  o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 

u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio.   

 

KLASA:945-01/20-01/04 

URBROJ:2178/03-02-20-1 

Brodski Stupnik, 12.05.2020.g. 

 

 

Točka 9. Prijedlog Izvješća o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od  

                zakupa, prodaje, koncesije, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja,   

               davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu  

               RH za 2019.g.  

Dragica Lončar: Pojašnjava Izvješće o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od  

zakupa, prodaje, koncesije, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja,                 davanja 

na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2019.g. koje je 

priloženo uz ostale materijale za sjednicu te kako primjedbi na isto nije bilo, Općinsko vijeće 

jednoglasno je donijelo  

Z A K L J U Č A K  

o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od 

zakupa, prodaje, koncesije, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja, 

davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta  

u vlasništvu RH za 2019.g. 

 

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

 

KLASA:402-01/20-01/19 

URBROJ:2178/03-02-20-03 

Brodski Stupnik, 12.05.2020.g. 

 

 

Točka 10. Prijedlog Izvješća o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od  

                 naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2019.      

 

Dragica Lončar: Obrazlaže Izvješće o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od  

naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2019. g. koje je 

priloženo uz ostale materijale za sjednicu te kako primjedbi na isto nije bilo, Općinsko vijeće 

jednoglasno je donijelo  

 

 



Z A K L J U Č A K  

o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od 

naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2019. 

 

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

 

KLASA:402-01/20-01/17 

URBROJ:2178/03-02-20-03 

Brodski Stupnik, 12.05.2020.g. 

 

        

Točka 11. Prijedlog Izvješća o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od  

                  šumskog doprinosa za 2019. godinu 

 

Dragica Lončar: Pojašnjava Izvješće o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od  

šumskog doprinosa za 2019. godinu koje je priloženo uz ostale materijale za sjednicu te kako 

primjedbi na isto nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

Z A K L J U Č A K  

o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od 

šumskog doprinosa za 2019. godinu 

 

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

 

KLASA:402-01/20-01/18 

URBROJ:2178/03-02-20-03 

Brodski Stupnik, 12.05.2020.g. 

 

        

Točka 12. Prijedlog Izvješća o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od  

                  naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu        

 

Dragica Lončar: Pojašnjava Izvješće o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od  

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu  koje je priloženo 

uz ostale materijale za sjednicu te kako primjedbi na isto nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je 

donijelo  

Z A K L J U Č A K  

o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade  

za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu 

 

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

 

KLASA:402-01/20-01/16 

URBROJ:2178/03-02-20-03 

Brodski Stupnik, 12.05.2020.g. 

 

        

Točka 13. Prijedlog Izvješća o provedbi agrotehničkih mjera za uređenje i održavanje  

                  poljoprivrednih rudina na području općine Brodski Stupnik u 2019. godini   

 



Dragica Lončar: Obrazlaže Izvješće o provedbi agrotehničkih mjera za uređenje i održavanje 

poljoprivrednih rudina na području općine Brodski Stupnik u 2019. godini koje je priloženo uz ostale 

materijale za sjednicu te kako primjedbi na isto nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  

Z A K L J U Č A K  

o prihvaćanju Izvješća o provedbi agrotehničkih mjera za uređenje i održavanje 

poljoprivrednih rudina na području općine Brodski Stupnik u 2019. godini 

 

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

 

KLASA:320-01/20-01/09 

URBROJ:2178/03-02-20-5 

Brodski Stupnik, 12.05.2020.g. 

 

 

Točka  14.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi  

 

Dragica Lončar: Pravni temelj za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnoj 

naknadi sadržan je u članku 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18.) 

koji određuje da predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave donosi Odluku o komunalnoj 

naknadi, a samim tim i njezine izmjene i dopune.  Nadalje, obvezan temelj za donošenje ove odluke 

je Statut Općine Brodski Stupnik, članak 33. objavljen u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije“ broj 11/18. 

Kao razlog donošenja odluke je taj što je nakon donošenja Odluke o komunalnoj naknadi koja je 

objavljena u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ broj 2/19, uočeno da 

novoimenovane ulice na području Općine nisu uključene u Odluku te se ovim izmjenama i dopunama 

uvrštavaju po zonama.  Radi se o slijedećim ulicama koje se uvrštavaju u prijedlog odluke, a to su: 

Drage Matkovića u Starom Slatiniku – I. zona, zatim Mrsunjska ulica, Hrvatskog proljeća i Katarine 

Zrinski u Brodskom Stupniku, Sv. Kate u Krajačićima te Nevenka Đakalovića, Mije Vrljića, Zdravka 

Klašnje i Sv. Josipa u Starom Slatiniku - III. Zona. Mijenja se članak 6. važeće Odluke,  te glasi kako 

je navedeno u prijedlogu Odluke.   

 Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

O d l u k u  

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi. 

 

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

 

KLASA:363-03/20-01/01 

URBROJ:2178/03-02-20-02 

Brodski Stupnik, 12.05.2020.g. 

 

 

Točka 15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na privremeno i  

                 povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima u vlasništvu Općine Brodski  

                 Stupnik 

Goran Jelinić: Predlaže donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na privremeno 

i povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima u vlasništvu Općine Brodski Stupnik iz 

razloga što je ranije utvrđena naknada za korištenje sale za političke stranke iznosila svega 100,00 

kuna godišnje, a što nije realno u odnosu na naše građane koji plaćaju 500,00 kuna jednokratno po 

svakom korištenju.  

Zbog značajnog izdvajanja sredstava iz općinskog proračuna tj. povećane naknada za 

financiranje aktivnosti političkih stranaka na 2.000,00 kuna po svakom članu predstavničkog tijela, 



predlaže se povećanje naknade za korištenje sale sa 100,00 kuna godišnje na 500,00 kuna 

jednokratno po svakom korištenju  kao i  za korištenje ostalih prostora u vlasništvu općine umjesto 

100,00 kuna godišnje da bude 100,00 kuna jednokratno po svakom korištenju.    
Marko Čorak: Slaže da je dosadašnja naknada za korištenje zakupa sale prema strankama bila  

preniska te predlaže da to bude 1.000,00 kuna po svakom korištenju a za vijećnicu da bude 100,00 

kuna po svakom korištenju a ne godišnje kako je do sada bilo. 

Nakon provedenog glasovanja uz 6 glasova „ZA“ i 2 „PROTIV“ Općinsko vijeće je donijelo    

 

O d l u k u 

 o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na privremeno i povremeno  

 korištenje poslovnog prostora u objektima u vlasništvu  

Općine Brodski Stupnik 

 

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

 

KLASA:406-01/20-01/06 

URBROJ:2178/03-02-20-2 

Brodski Stupnik, 12.05.2020.g. 

 

 

Točka 16. Prijedlog Odluke o darovanju nekretnine u vlasništvu općine Brodski Stupnik   

                  označeno kao k.č.br. 183/1 k.o. Brodski Stupnik u korist Dobrovoljnog    

                  vatrogasnog društva  Brodski Stupnik za potrebe dogradnje vatrogasnog doma u  

                  Brodskom Stupniku 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako je ovo Vijeće prošle godine donijelo odluku o kupovini ove čestice 

upravo za potrebe dogradnje vatrogasnog doma u Brodskom Stupniku te predlaže da se isto daruje 

kako bi DVD Brodski Stupnik započeo aktivnosti oko izradi projektne dokumentacije za 

rekonstrukciju i dogradnju Vatrogasnog doma u  Brodskom Stupniku. 

Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo    

 

O d l u k u 

o darovanju nekretnine u vlasništvu općine Brodski Stupnik 

označeno kao k.č.br. 183/1 k.o. Brodski Stupnik u korist Dobrovoljnog 

vatrogasnog društva  Brodski Stupnik za potrebe dogradnje  

vatrogasnog doma u Brodskom Stupniku 

 

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

 

KLASA:940-01/20-01/08 

URBROJ: 2178//03-02-20-2 

Brodski Stupnik, 12.05.2020. 

 

 

Točka 17. Razmatranje Zamolbe TISAK PLUS d.o.o. za oslobađanjem od plaćanja zakupa  

                  javne površine 

Goran Jelinić: Pojašnjava pristiglu zamolbu od TISKA plus i predlaže da se udovolji istoj na način 

da se oslobodi za vrijeme od 3 mjeseca, obzirom na iznos naknade za zakup javne površine koja 

iznosi 108,00 kuna mjesečno.  

Zlatko Prskalo: Mišljenja je da ne bi trebali te iznosi stav da nije za prihvaćanje zamolbe. 

Maja Medved: Zbog svega poznatog uzrokovanog virusom COVID19 predlaže d ase prihvati. 

Jasna Bošković: Iznosi stav da bi bilo najbolje sve gospodarstvenike koji se bave trenutno  

djelatnostima koje su najviše ugrožene, osloboditi naknade.  

Goran Jelinić: Ističe da se trenutno s našeg područja nije nitko obratio sa zahtjevom za pomoć. 



Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće uz 5 glasova „ZA“ i  3 „PROTIV“ donijelo je  

 

Z A K L J U Č A K  

kojim se prihvaća zahtjev tvrtke  TISAK PLUS d.o.o. za oslobađanjem od plaćanja 

ugovorene zakupnine  zbog posebnih okolnosti  uzrokovanih epidemijom  

korona virusa COVID-19 

                   

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

KLASA:372-01/20-01/09 

URBROJ: 2178//03-02-20-2 

Brodski Stupnik, 12.05.2020. 

 

 

Točka 18. Izvješće o poslovanju Komunalnog poduzeća „LOCORUM“ d.o.o. za 2019. godinu  

 

Antonela Crljen: Detaljno obrazlaže Izvješće o poslovanju Komunalnog poduzeća „LOCORUM“ 

d.o.o. za 2019. godinu koje je dostavljeno u pisanom materijalu uz poziv za sjednicu. 

Jasna Bošković: Postavlja upit što je s radom dimnjačarske službe. 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako  je  dimnjačar  na bolovanju od rujna 2019.g. 

Jasna Bošković: Upućuje na zapuštenu česticu u ulici Stjepana Radića.  

Goran Jelinić: Pojašnjava kako se radi o obiteljskoj kući Ozuška za koju je vlasnik jednom zatražio 

i platio  uslugu čišćenja placa, ali više se ne javlja. 

Tomislava Prskalo: Predlaže pokositi i urediti dječje igralište u Starom Slatiniku. 

Martin Krajačić:Upućuje kako to treba učiniti i na dječjem igralištu u Krajačićima. 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako se očekivao program javnih radova putem kojega bi bili rješavani 

poslovi na javnim površinama, ali su otkazani zbog COVID-a. Stoga  su putem poduzeća Locorum 

zaposlena dva djelatnika na određeno vrijeme kako bi se riješilo održavanje javnih površina. 

Maja Medved:  Ukazuje na nužnost rješavanja rupe na poljskom putu preko puta Zvonimirove ulice. 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako se radi o prijelazu preko kanala u nadležnosti Hrvatskih voda. 

 

 

Nakon provedene rasprave po ovoj točki, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

O d l u k u 

o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Komunalnog poduzeća „LOCORUM“ d.o.o.  

za 2019. godinu 

 

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

 

KLASA:400-01/20-01/01 

URBROJ: 2178//03-02-20-2 

Brodski Stupnik, 12.05.2020. 

 

 

Točka 19. Izvješća o radu Turističke zajednice Općine Brodski Stupnik i financijskom planu  

                  za 2019. godinu   

Goran Jelinić: Detaljno pojašnjava Izvješće o Turističke zajednice Općine Brodski Stupnik i 

financijskom planu za 2019.godine. 

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

 

O d l u k u 

o prihvaćanju Izvješća o radu Turističke zajednice Općine Brodski Stupnik  

i financijskom planu za 2019.godine. 



 

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

 

KLASA:400-01/20-01/02 

URBROJ: 2178//03-02-20-2 

Brodski Stupnik, 12.05.2020. 

 

 

Točka 20. Pitanja i prijedlozi vijećnika  

Maja Medved: Pohvaljuje uređenje brdskih cesta. 

Dražen Klisurić: Ukazuje na potrebu saniranja rupe na asfaltu u Vinogradskoj ulici ispred kuće 

Abramović. 

Tomislava Prskalo:Postavlja upit do kuda ima električna mreža u Vinogradskoj ulici. 

Goran Jelinić: Pojašnjava da je električna mreža razvedena do posljednje kuće u ulici Lovčanski put. 

Nadalje, vezano za cijenu dječjeg vrtića, pojašnjava kako će se donositi odluka o cenzusu, refundaciji 

troškova i ostalim elementima plaćanja. 

Tomislava Prskalo: Postavlja upit hoće li Općina imati mogućnost sugeriranja zapošljavanja osobe 

u vrtiću sa područja naše općine. 

Goran Jelinić: Pojašnjava će se svakako sugerirati zapošljavanje ako se  netko sa područja općine 

prijavi, ali  kandidat mora zadovoljiti uvjete natječaja.    

Marko Čorak: 1.Upućuje na potrebu popravka rešetke na cesti Jurčića dol. 2.Ivješćuje kako je kod 

sjenice na Vijencu nestala klupa te predlaže da se postavi koš za otpad. 

Goran Jelinić: Vezano za popravak rešetke pojašnjava kako je već intervenirao. Koš za otpad bit će 

postavljen. 

Marko Čorak:  Predlaže postaviti jednu sjenicu na vrhu plantaže u Brodskom Stupniku te po potrebi 

provjeriti sa Hrvatskim šumama ukoliko je potrebna njihova suglasnost. 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako su u pripremi tri projekta kroz Program ruralnog razvoja ( Mjera 

8.5.2). Predložena čestica nalazi se u zakupu  tvrtke „TIAS“ d.o.o.  vl. Ana Vinković pa je potrebno 

provjeriti od koga bi trebalo tražiti suglasnost, a sve je potaknuto pričom o rudniku  kao jednom od 

projekata. Isto tako prijavljeni su projekti za razvoj sadržaja u lovačkoj kući i uređenje zdenca u 

Gajiću.    

Antonija Lončarić: Podsjeća kako je na jednoj od ranijih sjednica predlagala postavljanje zvučnog 

zida kod autoceste te postavlja upit je li što poduzeto. 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako će se uputiti dopis Hrvatskim autocestama.  

Kako pitanja i prijedloga više nije bilo, predsjedavajući je zaključio rad sjednice u 20,40 sati. 

 

       

Zapisničar:                                                              Predsjednik: 

 

Reza Marceković                                                      Zlatko Prskalo, bacc. admin. publ.    


