
 

 

                        
                                                                    

      REPUBLIKA HRVATSKA  

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

    OPĆINA BRODSKI STUPNIK 

              Općinsko vijeće 

 

KLASA:021-05/20-02/03 

URBROJ:2178/03-02-20-2 

Brodski Stupnik, 18. lipanj 2020. godine 

 

Z A P I S N I K  

 

            o radu 22 sjednice Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik održane 18. lipnja 2020. 

godine s početkom u 19,00 sati u zgradi sportskog objekta u Starom Slatiniku, Hrvatske mladeži 

bb. 

 

Nazočni:                                                                Odsutni:                        

1. ZLATKO PRSKALO, predsjednik                 1. GORAN BLATANČIĆ        

2. MARKO ČORAK, zamjenik                           2. MAJA MEDVED 

3. MARTIN HORVATOVIĆ                               

4. DRAŽEN KLISURIĆ 

5. ANTONIJA LONČARIĆ 

6. TOMISLAV  LOVINČIĆ 

7. TOMISLAVA PRSKALO 

8. JASNA BOŠKOVIĆ 

9. JOSIPA GAVRAN EĆIMOVIĆ 

10. ALEN KLJUČEVIĆ 

11. MILE MAGDIĆ 

 

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  

Zapisničar: Reza Marceković,  

 

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

nazočno 11 članova Općinskog vijeća što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje. Daje na 

usvajanje Zapisnik sa 21. sjednice te kako primjedbi nije bilo, isti je jednoglasno usvojen. 

 

Daje na usvajanje predloženi dnevni red s upitom da li ima prijedloga za dopunom  

dnevnog reda.   

 

 

 



D N E V N I   R E D: 

1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik 

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

razdoblju  

3. a) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2020.god.   

            b) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2020.g.  

          c) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju proračuna za  
                   2020. godinu            

4. a). Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata  i uređaja  

           komunalne infrastrukture za 2020.g.  

            b). Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture  

                  za 2020.g.  

            c). Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa  izgradnje i održavanja objekata u  

                 vlasništvu  Općine Brodski Stupnik za 2020.g. 

            d).  Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa razvoja gospodarstva i  ruralnog  

                  turizma za 2020.g   

            e).  Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za  

                  2020.g.   

             f).  Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa vatrogastva, civilne zaštite i  

                  protugradne obrane za 2020.g.  

             g).  Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području društvenih  

                   djelatnosti za  2020.g.   

5. Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa sredstava ostvarenih od šumskog 

doprinosa za 2020. godinu  

6. Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od 

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

davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

RH za 2020.g.  

7. Prijedlog Odluke o zaduživanju Općine Brodski Stupnik  

8. Prijedlog Odluke o financiranju troškova provedbe programa predškolskog 

odgoja za djecu od 3-6 godina u Dječjim vrtićem „IVANČICA OROVAC“ – 

Podružnica Brodski Stupnik  

9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Povjerenstva za 

zakup/prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH  

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

povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima u vlasništvu Općine 

Brodski Stupnik   

11. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti na nekretnini u vlasništvu Općine 

Brodski Stupnik k.č.br. 768 k.o. Stari Slatinik za uspostavu prava prolaza i 

provoza   

12. Prijedlog Odluke o dodjeli kapitalne pomoći KP „LOCORUM“ d.o.o. Brodski 

Stupni Stupnik u 100%-om vlasništvu Općine Brodski Stupnik  za nabavku radnih 

strojeva za obavljanje komunalne djelatnosti na području Općine Brodski Stupnik 

13. a)  Prijedlog Izvješća o radu i financijskom planu Vatrogasne zajednice Općine  

                 Brodski Stupnik za 2019. godinu   

            b)  Prijedlog Izvješća o radu i financijskom planu Dobrovoljnog vatrogasnog  

                 društva Brodski Stupnik za 2019. godinu   

c) Prijedlog Izvješća o radu i financijskom planu Dobrovoljnog vatrogasnog 

društva Lovčić za 2019. godinu  

14. Pitanja i prijedlozi vijećnika  



Kako prijedloga za dopunom dnevnog reda nije bilo isti je jednoglasno usvojen.   

 

Točka 1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik 

     

Predsjedavajući otvara raspravu po Zapisniku sa 21. sjednice Općinskog vijeća te kako 

primjedbi na tekst zapisnika nije bilo, isti je jednoglasno usvojen. 

 

 

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

                periodu 

Goran Jelinić: Daje usmeno izvješće o provedenim aktivnostima u prethodnom periodu, točnije 

od 13.5. – 18.06.2020.godine gdje je zajedno sa svojom zamjenikom uspješno koordinirao i 

proveo aktivnosti na području Općine.  

-Od 16.03.2020.g. 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. 

Prihvaćena 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  

-Ispunjeni su svi preduvjeti za početak rada vrtića koji očekujemo 01.07.2020.g. U ovom 

trenutku je upisano 25 djece te će sutra biti odabrane 2 odgojiteljice. 

   - Od strane MRRFEU (ITU) smo dobili odgovor da je projekt „Poljoprivredno-poduzetničkog 

inkubatora“ u našoj gospodarskoj zoni prihvatljiv za financiranje iz ITU mehanizma (85 % EU 

financiranje) te Odjel ITU-a u Ministarstvu priprema Poziv (ograničeni) na koji ćemo se 

prijaviti, 

-Isti pozitivni odgovor je stigao iz istog Odjela i za projekt „Stara škola“ u Lovčiću, 

-Završene su aktivnosti izrade 5. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine te su iste stupile 

na snagu. 

-Objavljen je Natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH sukladno Planu i 

programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, a Natječaj za prodaju je poslan na 

uvid/odobrenje u Ministarstvo poljoprivrede, 

-Od strane APPRRR-a je isplaćen projekt 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  

-Od strane APPRRR-a je isplaćen projekt „Slavonska ulica“ u iznosu 368.000,00 kn te u ovom 

trenutku financijski stojimo apsolutno pozitivno (460.000,00 kn na računu) što je jako dobro 

obzirom na predstojeći povrat poreza... 

-U završnoj fazi je izvođenje  radova Rekonstrukcije vatrogasnog doma i spremišta u naselju 

Lovčić“ ukupne vrijednosti 439.877,17 kn od čega iznos 177.900,00 kn sufinanciramo preko 

natječaja LAG-a Posavina (EU sredstva) te očekujemo obilježavanje postavljanja Stope Sv. 

Martina upriličiti 12.07. u novouređenom prostoru. 

-Zbog okolnosti uzrokovanih COVID-19 dolazi do smanjenja poreznih prihoda (do sada 

240.000,00 u odnosu na isto razdoblje prošle godine) te je zbog toga neophodan rebalans  

proračuna. 

 -Održavanje javnih površina, nerazvrstanih 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.   

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



Točka 3.   

a) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2020.g 

b) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2020.g.  

      c)   Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju proračuna za  

            2020. g.                 

 

3. a)  Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2020. godinu 

 

Goran Jelinić: Obrazlaže prijedlog Prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Brodski Stupnik 

za 2020.g. navodeći kako se ukupni prihodi koji su bili planirani u iznosu od 17.449.060,00 

kuna smanjuju za 858.766,91 kuna te novi plan prihoda iznosi 16.590.293,09 kuna.  Ukupni 

rashodi koji su bili planirani u iznosu od 15.809.060,00 kuna smanjuju se za 1.340.216,01 kune 

te novi plan rashoda iznosi 14.468.843,99 kuna što čini višak od 2.121.449,10 kuna koji se 

raspoređuje na raspoloživa sredstva iz prethodnih godina koja su povećana za -364.183,18 kuna 

i iznose -734.183,18 kuna  i račun financiranja koji je u odnosu na plan povećan za -117.265,92 

kuna te čini -1.387.265,92 kuna. 

 

Nadalje, kroz račun prihoda i rashoda  detaljno pojašnjava prijedloge izmjena i dopuna 

općinskih prihoda  po vrstama te ističe umanjenje prihoda od pomoći  za 1.568.956,91 kuna 

tako da novi plan iznosi 8.630643,09. Prihod od imovine povećava se za 197.250,00 te novi 

plan iznosi 527.310,00 kuna. Isto tako,  zbog značajnog povećanja šumskog doprinosa, prihodi 

od upravnih i administrativnih pristojbi   povećava se za 537.940,00 te novi plan iznosi 

1.053.840,00 kuna. Prihod od kazni smanjuje se  za 25.000,00 te novi plan iznosi 5.000,00 

kuna.  

 

Izmjene i dopune rashoda pojašnjava po programima  kroz posebni dio Proračuna. Tako se na 

programu Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga predstavničkog tijela,  zbog 

povećanja iznosa za financiranja političkih stranaka, predlaže povećanje za 23.100,00 kuna te 

novi plan iznosi 62.600,00 kuna. Zbog  promjene obnašanja dužnosti načelnika sa volonterske 

u profesionalnu Program Mjere aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga izvršnih tijela 

povećavaju se za 9.800,00 te novi plan iznosi 239.500,00. Mjere i aktivnosti za osiguranje rada 

iz djelokruga jedinstvenog upravnog odjela povećavaju se za 103.700,00 kuna te novi plan 

iznosi 1.022.100,00 kuna. Ovo povećanje odnosi se na informatizaciju i opremanju uprave, 

ulaganja u računalne programe, sredstva za održavanje, održavanje internetske stranice te 

troškove platnog prometa. Program izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu općine 

smanjuje se za 32.380,00 te iznosi 1.084.420,00 kuna. Unutar ovog programa veće izmjene 

odnose se na umanjenje (-350.000,00 kuna) na  aktivnosti obnove Mlade škole koja nije prošla 

na natječaju te povećanje na aktivnosti održavanja i izgradnje doma u Lovčiću (200.000,00 

kuna) te neplanirane ali prihvatljive izdatke na energetskoj obnovi doma u Starom Slatiniku 

(15.920,00 kuna). Program Vatrogastva i civilne zaštite povećava se za 10.560,00  te novi plan 

iznosi 410.060,00 kuna. Program razvoja ruralnog turizma povećava se za 271.400,00 kuna i 

iznosi 2.106.400,00 kuna. Kroz ovaj program kandidirana su tri turistička  projekta te  radovi 

na Lovačkoj kući. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture povećava 

se za 39.763,99 i iznosi 1.324.763,99 kuna. Program izgradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture smanjuje se za 1.270.734,08 kuna i iznosi 3.544.765,92 kuna, a umanjenja se 

iznose na aktivnosti cestogradnje, vodoopskrbe, izgradnju objekata i pješačkih staza, izgradnju 

biciklističkih staza, izgradnju parkirališta kod groblja Brodski Stupnik, Postavljanje semafora 

kod škole u Brodskom Stupniku, izgradnje dječjih igrališta te ulaganja u šumsku infrastrukturu. 

Povećanja unutar programa odnose se na otplatu glavnice kredita i na cestogradnji. Program 

Zdravstvo i zaštita zdravlja ljudi i okoliša smanjuje se za 20.000,00 kuna i iznosi 1.128.750,00 



kuna. Program Javne potrebe u kulturi smanjuje se za 410.140,00 kuna i iznosi 944.160,00, a 

smanjenje se odnosi na  aktivnost obnove školskog stana u Lovčiću dok su povećanja na 

aktivnostima dodatnih ulaganja na građevinskim objektima o opremi za dječji vrtić. 

Program javnih potreba u športu povećava se za 44.640,00 i iznosi 325.640,00 kuna. Program 

javnih potreba u odgoju i obrazovanju povećava se za 27.000,00 kuna i iznosi 723.300,00 kuna. 

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi povećava se za 49.000,00 i iznosi 169.000,00 kuna. 

Program javnih radova smanjuje se  u potpunosti za 190.000,00 kuna jer nije realiziran. 

Program pripreme i provedbe projekata od interesa za općinu povećava se za 71.340,00 i iznosi 

946.340,00 kuna. Program demografski razvoj općine povećava se za 50.000,00 kuna i iznosi 

215.000,00 kuna. 

Jasna Bošković: Zamjećuje da na stavci udžbenici nema promjena, isto je i s radnim 

bilježnicama. 

Goran Jelinić: Sredstva za radne bilježnice za učenike 1-8. razreda bit će realizirana po 

prošlogodišnjem modelu.  

 

3.b) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2020.g.  

Goran Jelinić: U nastavku ukratko obrazlaže i 1. Izmjene i dopune Plana razvojnih program a 

koji su u biti sastavni dio izmijenjenog Proračuna za 2020.g.   

 

3.c) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju proračuna za 2020.g.                 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako se u Odluci o izvršenju proračuna za 2020. g. dodaje stavak koja 

se odnosi na kratkoročno zaduženje (dopušteni minus) do 1.500.000,00 kuna na rok od godine 

dana. 

 

Nakon provedene rasprave,  Općinsko vijeće  je jednoglasno donijelo  

  

a) 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2020. godinu  

      b) 1. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2020.g.  

      c) Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju proračuna za 2020.g.                 

 

Tekst 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2020. godinu, 1. Izmjena i 

dopuna Plana razvojnih programa za 2020.g. i  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

izvršenju proračuna za 2020.g. se nalazi u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio.  

 

 

 

Točka 4.  a). Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata  i uređaja  

           komunalne infrastrukture za 2020.g.  

            b). Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture  

                  za 2020.g.  

            c). Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa  izgradnje i održavanja objekata u  

                 vlasništvu  Općine Brodski Stupnik za 2020.g. 

            d).  Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa razvoja gospodarstva i  ruralnog  

                  turizma za 2020.g   

            e).  Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za  

                  2020.g.   

             f).  Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa vatrogastva, civilne zaštite i  

                  protugradne obrane za 2020.g.  

             g).  Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području društvenih  

                   djelatnosti za  2020.g.   



Goran Jelinić: Obrazlaže prijedlog 1.Izmjena i dopuna Programa građenja objekata  i uređaja 

komunalne  infrastrukture za 2020.g. i to na cestogradnji gdje se zna da neće doći do planirane  

realizacije izgradnje ceste u ulici Nevenka Đakalovića u iznosu od 130.000,00 kuna, zatim na 

vodoopskrbi – kapitalna pomoć za sufinanciranje vodocrpiliša Sikirevci u iznosu od 50.000,00 

kuna. Također na oborinskoj kanalizaciji dolazi do smanjenja za 25.000,00 kuna, zatim na 

izgradnji javne rasvjete  za 25.000,00 kuna,  izgradnji pješačkih staza  za 200.000,00 kuna, 

izgradnja parkirališta pored groblja za iznos od 240.000,00 kuna te dječje igralište pored vrtića.    

Kako kandidirani projekti nisu prošli, Općina nema dovoljno svojih sredstava te se ovim 

izmjenama skidaju sa planiranih pozicija. 

Tako se ukupan program izgradnje ovim izmjenama smanjuje sa 4.815.500,00 kuna na 

3.544.765,92 kune.   

U nastavku daje obrazloženje 1. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2020. godinu gdje je došlo do smanjenja  na uslugama održavanja javnih 

površina u iznosu od 8.736,01 kuna, te povećanje na pozicija održavanja postrojenja i opreme 

i sl. tako da ukupno povećanje na ovom programu iznosi 39.763,99 kuna. 

Također u nastavku daje detaljno obrazloženje i ostalih programa na kojima je došlo do 

značajnijeg odstupanja.  

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

 

a). 1. Izmjene i dopune Programa građenja objekata  i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2020.g.  

b). 1. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.g.  

c). 1. izmjene i dopune Programa  izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu  Općine 

Brodski Stupnik za 2020.g. 

d). 1. izmjene i dopune Programa razvoja gospodarstva i  ruralnog turizma za 2020.g   

e). 1. izmjene i dopune Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za 2020.g.   

f). 1. izmjene i dopune Programa vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane za 

2020.g.  

g). 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području društvenih                    

djelatnosti za  2020.g.   

 

Tekst 1. Izmjena i dopuna  programa za 2020.g. se nalazi u prilogu Zapisnika i čine njegov 

sastavni dio.  

 

 

Točka 5. Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa sredstava ostvarenih od šumskog  

                doprinosa za 2020. godinu  

 

Dragica Lončar: Pojašnjava potrebe za izmjenom ovog Programa iz razloga što su se značajno  

povećali prihodi od šumskog doprinosa na 600.000,00 kuna, a obzirom na činjenicu da se radi 

o namjenskim sredstvima potrebno je to aktom i regulirati. 

 Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo 

    

1. izmjena i dopuna Programa sredstava ostvarenih od šumskog 

doprinosa za 2020. godinu 

 

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

 

KLASA:402-01/19-01/79 

URBROJ:2178/03-02-20-4 



Točka 6. Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od  

                zakupa, prodaje, koncesije, prodaje izravnom pogodbom, privremenog  

                korištenja,  davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog   

                zemljišta u vlasništvu RH za 2020.g.  

 

Dragica Lončar: Obzirom da Zakon o poljoprivrednom zemljištu nalaže provedbu 

revalorizacije važećih ugovora, došlo je do značajnog odstupanja kod nekih ugovora, a posebno 

kod ranijeg zaključenog ugovora o koncesiji gdje se prihod skoro u duplo povećao te je stoga  

nužno izmijeniti program jer se također radi o namjenskim sredstvima koja se planiraju ostvariti 

u iznosu od cca 390.000,00 kuna. 

 Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

1. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, 

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

izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2020.g. 

 

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

 

KLASA:402-01/19-01/80 

URBROJ:2178/03-02-20-4 

 

 

Točka 7. Prijedlog Odluke o zaduživanju Općine Brodski Stupnik 

 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako koncem mjeseca istječe rok korištenja prve pozajmice te 

predlaže zatražiti novu pozajmicu u istom iznosu i na jednako razdoblje, to jest,  1.500.000,00 

kuna na rok od jedne godine. Napominje kako je Općina dobila puno povoljniju ponudu u 

odnosu na prethodnu tako da  kamatna stopa za novu pozajmicu (prekoračenje po računu)  

iznosi 2,6% dok je ranije bila 3,9%, a naplaćivat će se samo kada se bude koristilo prekoračenje. 

Predlaže da se, radi financiranja učešća u realizaciji kapitalnih projekata  radi zatvaranja 

financijske konstrukcije donese odluka o zaduživanja Općine Brodski Stupnik. 

                Rasprave po ovoj točki nije bilo te je Predsjednik dao na glasovanje prijedlog Odluke 

o zaduživanju Općine Brodski Stupnik. 

               Nakon provedenog glasovanja Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U  

o zaduživanju Općine Brodski Stupnik 

 

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

 

KLASA:403-01/20-01/01 

URBROJ:2178/03-02-20-2 

 

 

Točka 8. Prijedlog Odluke o financiranju troškova provedbe programa predškolskog  

               odgoja za djecu od 3-6 godina u Dječjem vrtiću „Ivančica Oriovac“ – Podružnica  

               Brodski Stupnik 

 

Goran Jelinić:  Daje podatke o troškovima vrtića koje će snositi Općina, a to su: troškovi 

održavanja zgrade, zemljišta, namještaja i opreme, troškovi izdataka za zaposlenike, mjesečne 



režijske troškove, troškove računovodstva, troškove zajedničkih službi, dok će se sva prava i 

obveze te financiranje redovne djelatnosti regulirana zaključivanjem sporazuma između Općine 

i Dječjeg vrtića „Ivančica  Oriovac“. 

Zlatko Prskalo: Iznosi zadovoljstvo cijelim projektom. 

            Rasprave po ovoj točki nije bilo te je Općinsko vijeće na prijedlog Predsjedavajućega 

jednoglasno donijelo 

O D L U K U  

o financiranju troškova provedbe programa predškolskog odgoja za djecu od 3-6 godina 

u Dječjem vrtiću „Ivančica Oriovac“ – Podružnica Brodski Stupnik 

 

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

 

KLASA:601-01/19-01/07 

URBROJ:2178/03-02-20-8 

 

 

Točka 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Povjerenstva  

                za zakup/prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 

 

Lončar Dragica: Pojašnjava kako je nužna Izmjena i dopuna Odluke o imenovanju Povjerenstva  

obzirom da u  Povjerenstvu mogu biti samo dva člana iz sastava Općinskog vijeća. Prema 

novom prijedlogu u sastavu Povjerenstva ostaju Zlatko Prskalo i Marko Čorak kao predstavnici 

Općinskog vijeća te se predlažu Tomislav Grbić, Nikla Medved i Matija Japundžić. 

             Rasprave po ovoj točki nije bilo te je Općinsko vijeće, na prijedlog Predsjednika, 

jednoglasno donijelo              

O D L U K U  

o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države  na području  

Općine Brodski Stupnik 

 

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

 

KLASA:320-01/19-01/03 

URBROJ:2178/03-02-20-3 

 

 

Točka 10. 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: Ukazuje da je pri donošenju Odluke na prethodnoj sjednici došlo do propusta te 

je uočeno kako su tom Odlukom građani sa područja Općine stavljeni u nepovoljan položaj jer 

bi zakup  i korištenje općinskih prostora morali plaćati jednak iznos kao i građani sa drugih 

područja. Predlaže smanjiti iznos naknada za građane sa područja Općine tako da oni plaćaju 

300,00 kuna po danu i to za sve sale u svim naseljima jednako, a za ostale prostore 200,00  kuna  

po danu. Nadalje, predlaže da političke stranke plaćaju naknadu od 200,00 kuna po danu za 

korištenje općinskih prostorija. 

Zlatko Prskalo: Predlaže da za fizičke i pravne osobe sa drugih područja naknada za ostale 

prostore iznosi 300,00 kuna po danu.  



Alen Ključević: Predlaže da  se preformulira visina naknade za korištenje društvenih domova i 

ostalih prostora za aktivnosti političkih stranaka ili kandidacijskih lista grupe birača tako da se 

umjesto „jednokratno“ odredi  po korištenju ili po danu. 

Goran Jelinić: Podržava da se visina naknade za korištenje društvenih domova i ostalih prostora 

u vlasništvu općine za političke stranke i kandidacijske liste grupe birača odredi po danu. 

             Kako rasprave po ovoj točki više nije bilo, Predsjedavajući je dao prijedlog izmjene i 

dopune Odluke na glasovanje. 

               Po provedenom glasovanju Općinsko viječe jednoglasno 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:406-01/20-01/05 

URBROJ:2178/03-02-20-6 

 

 

Točka 11. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti na nekretnini u vlasništvu Općine  

                 Brodski Stupnik k.č.br. 768 k.o. Stari Slatinik za uspostavu prava prolaza i  

                  provoza  

 

Goran Jelinić: Pojašnjava zahtjev koji je pristigao od strane fizičke osobe a koji je prethodio 

donošenju prijedloga ove Odluke. S obzirom da vlasnik čestice koji traži pravo služnosti  nema 

drugog pristupa, pokazuje se nužnim da se isto odobri, u protivnom pravo se može tražiti i 

pokretanjem sudskog postupka. 

 Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U  

o osnivanju prava služnosti na nekretnini u vlasništvu Općine  

Brodski Stupnik k.č.br. 768 k.o. Stari Slatinik za uspostavu  

prava prolaza i provoza 

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

 

KLASA:940-01/20-01/12 

URBROJ:2178/03-02-20-2 

 

 

Točka 12. Prijedlog Odluke o dodjeli kapitalne pomoći KP „LOCORUM“ d.o.o. Brodski  

               Stupnik u 100%-om vlasništvu Općine Brodski Stupnik  za nabavku radnih  

               strojeva za obavljanje komunalne djelatnosti na području Općine Brodski  

               Stupnik 

 

Goran Jelinić: Predlaže donošenje odluke o dodjeli 25.000,00 kuna kapitalne pomoći za 

nabavku malčera i samohodne kosilice  KP LOCORUM d.o.o. za obavljanje komunalnih 

djelatnosti na području općine.  

 Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo 

  

 



O D L U K U 

o dodjeli kapitalne pomoći KP „LOCORUM“ d.o.o. Brodski Stupnik u 100%-om 

vlasništvu Općine Brodski Stupnik  za nabavku radnih strojeva za obavljanje 

komunalne djelatnosti na području 

 Općine Brodski Stupnik 

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

 

KLASA:402-01/20-01/15 

URBROJ:2178/03-02-20-2 

 

 

Točka 13. a)  Prijedlog Izvješća o radu i financijskom planu Vatrogasne zajednice Općine  

                 Brodski Stupnik za 2019. godinu   

                 b)  Prijedlog Izvješća o radu i financijskom planu Dobrovoljnog vatrogasnog  

                 društva Brodski Stupnik za 2019. godinu   

           c)  Prijedlog Izvješća o radu i financijskom planu Dobrovoljnog vatrogasnog    

           društva Lovčić za 2019. godinu  

 

Goran Jelinić: ukazuje da je nužno od strane svih korisnika kojima su odobrena sredstva iz 

Općinskog proračuna dostava izvješće o utrošku istih, pa tako i od strane Vatrogasne zajednice, 

DVD Brodski Stupnik i Lovčić. 

Zlatko Prskalo: Da li su i sve ostale udruge dostavile izvješće. 

Načelnik: Da, sve udruge su dostavile svoje izvješće. 

 Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo    

  

            a)  Izvješća o radu i financijskom planu Vatrogasne zajednice Općine Brodski  

                 Stupnik za 2019. godinu   

KLASA:402-01/20-01/40 

URBROJ:2178/03-02-20-2 

 

            b)  Izvješća o radu i financijskom planu Dobrovoljnog vatrogasnog društva  

                 Brodski Stupnik za 2019. godinu   

KLASA:402-01/20-01/38 

URBROJ:2178/03-02-20-2 

 

       c) Izvješća o radu i financijskom planu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lovčić  

           za 2019. godinu  

KLASA:402-01/20-01/39 

URBROJ:2178/03-02-20-2 

 

Akti o prihvaćanju izvješća u prilogu su Zapisnika i čine njegov sastavni dio.  

 

 

Točka 14. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

Alen Ključević: Primjećuje kako nisu započeti radovi na postavljanju ograde na dječjem 

igralištu u Vinogradskoj ulici te moli pojašnjenje. 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako je postavljanje ograde dogovoreno sa obrtnikom Pemper koji 

još uvijek nije započeo sa  izvođenje radova te će se poslovi na  postavljanju ograde  morati 

ugovoriti na drugačiji način. 



Martin Horvatović: Moli informaciju vezanu za daljnji tijek aktivnosti oko  izgradnje 

mrtvačnice u Krajačićima. 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako su se tek po završetku izrade 5. Izmjena i dopuna prostornog 

plana Općine Brodski Stupnik mogle  poduzeti aktivnosti u pravcu ishođenja uvjerenja da se 

čestica nalazi u građevinskoj zoni, što je preduvjet da bi se  podnio zahtjev Ministarstvu državne 

imovine  za darovanje čestice u vlasništvo Općine, nakon čega je moguće pristupiti realizaciji 

projekta izrade dokumentacije a potom i izgradnje. 

 

Zlatko Prskalo: Postavlja upit hoće li u općinskom proračunu za ovu godinu biti sredstava za 

postavljanje centralnog grijanja u prizemlju doma u Brodskom Stupniku (prostor ljekarne) kako 

je već ranije obećano. 

Goran Jelinić: Hoće. 

 

Predsjedavajući je zaključio rad sjednice u 21:16 sati. 

 

       

 Zapisničar:                                                                Predsjednik: 

 

 Reza Marceković                                                        Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ.  

 


