
                        
                                                                    

      REPUBLIKA HRVATSKA  

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

    OPĆINA BRODSKI STUPNIK 

        OPĆINSKO VIJEĆE       

 

KLASA:021-05/20-02/04 

URBROJ:2178/03-02-20-2 

Brodski Stupnik,  26. kolovoz 2020. godine 

 

Z A P I S N I K  

 

            o radu 23 sjednice Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik održane 26. kolovoz 2020. 

godine s početkom u 19,00 sati u zgradi Stare općine u uredu Turističke zajednice općine Brodski 

Stupnik, ulica Stjepana Radića 37. 

 

Nazočni:                                                                Odsutni:                        

1. ZLATKO PRSKALO, predsjednik                   1. GORAN BLATANČIĆ        

2. MARKO ČORAK, zamjenik                            2. JOSIPA GAVRAN EĆIMOVIĆ 

3. JASNA BOŠKOVIĆ                                         3.  MILE MAGDIĆ 

4. MAJA MEDVED                                              4.  ALEN KLJUČEVIĆ  

5. DRAŽEN KLISURIĆ                                       5. TOMISLAVA PRSKALO 

6. ANTONIJA LONČARIĆ 

7. TOMISLAV  LOVINČIĆ 

8. JASNA BOŠKOVIĆ 

 

Ostali nazočni:  

1. Goran Jelinić, općinski načelnik, 

2. Dragica Lončar – pročelnica JUO,  

3. Ankica Madžar –  službenica u Jedinstvenom upravnom odjelu  

Zapisničar: Dragica Lončar,  

 

Predsjedavajući otvara sjednicu, pozdravlja sve nazočne i utvrđuje da je sjednici nazočno 8 

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

sa 22. sjednice te kako primjedbi nije bilo, isti je jednoglasno usvojen. 

 

Na prijedlog Općinskog načelnika, predlaže dopunu dnevnog reda s točkama i iste 

obrazlaže: „Prijedlog Pravilnika o postupku jednostavne nabave“ kao točka 13., zatim „Zahtjev za 

kupnjom zemljišta u Gospodarskoj zoni „Rižino polje k.č. br. 1911/9 k.o. Stari Slatinik“ kao točka 

14., zatim „Zahtjev Udruge uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka „Slavonac“ za izgradnjom 

nadstrešnice s vezovima za potrebe izložbe konja“ kao 15. točka i „Razmatranje zamolbe grupe 

građana za pomoć u rješavanju priključka na vodoopskrbni sustav Općine Brodski Stupnik i 

pokretanjem  postupka mikro izmjene prostornog plana uređenja Općine Brodski Stupnik, kao 16. 

točka i to  a) i b) a sadašnja točka 13. Pitanja i prijedlozi vijećnika, postaju 17. 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 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik 

 

2. Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Brodski Stupnik za razdoblje siječanj-

lipanj 2020.g.  

3. a) Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Brodski Stupnik     

                za  2020. g.  

           b) Prijedlog Odluke o izvršenju Polugodišnjeg Plana razvojnih programa za 2020.g.     
                 

4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju najpovoljnijih ponuda po raspisanom natječaju za 

zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Brodski 

Stupnik  

5. Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Brodski 

Stupnik  

6. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Brodski Stupnik  

7. Prijedlog Odluke o financiranju nabavke radnih bilježnica za učenike osnovnih škola 

od 1. do 8. razreda s područja Općine Brodski Stupnik  

8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju troškova boravka 

djece s područja Općine Brodski Stupnik u dječjim vrtićima  

9. Prijedlog Odluke o prihvaćanju pripreme i prijave projekta „Tematski park – 

Lovačka priča“  

10.  Prijedlog Odluke o prihvaćanju pripreme i prijave projekta „Tematski park –   

Rudnik“  

11. Prijedlog Odluke o prihvaćanju pripreme i prijave projekta „Tematski park – 

Zdenac“  

12. Informacija o proslavi Dana općine i „Stupničke berbe grožđa“  

13. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave  

14. Zahtjev za kupnjom zemljišta u Poslovnoj zoni „Rižino polje“ Dražen Leko  

15. Zahtjev Udruge uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka „Slavonac“ za izgradnjom 

nadstrešnice s vezovima za potrebe izložbe konja   

16. a)  Zahtjev grupe građana za pomoć u rješavanju priključaka na vodoopskrbni   

           sustava Općine Brodski Stupnik  

b) Zahtjev grupe građana za pokretanjem postupka mikro izmjene i dopune 

Prostornog plana uređenja Općine Brodski Stupnik   

17. Pitanja i prijedlozi vijećnika  

 

 

Točka 1. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik 

    Kako primjedbi na tekst zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća nije bilo, isti je 

jednoglasno usvojen. 

 

 

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

                lipanj 2020.godine 

 

Goran Jelinić: Sukladno članku 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  

(“Narodne novine” br. 33/01, 60/01,129/05,109/07,125/08, 36/09,150/11 i 144/12) Općinski 

načelnik je u obvezi dva puta godišnje podnijeti Općinskom vijeću izvješće o radu. 

Temeljem zakona o područnoj samoupravi definirano je da Načelnik općine obavlja izvršnu 

funkciju vezano za poslove i zadatke lokalne samouprave, osigurava izvršenje općih akata 

Predstavničkog tijela, priprema prijedloge općih akata, usmjerava i kontrolira rad Upravnog odijela 

i komunalne službe u okviru njihovog djelokruga rada, upravlja i raspolaže nekretninama, 

pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, te u skladu sa zakonom gospodari 

prihodima i rashodima Općine, te obavlja i druge poslove utvrđene statutom. 



U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2020. godine, a temeljem gore navedenog, 

općinski načelnik sa svojom zamjenikom uspješno je koordinirao i proveo niz aktivnosti na 

području Općine. Donijeto je niz odluka bitnih za funkcioniranje naše jedinice lokalne 

samouprave. 

Statutom Općine Brodski Stupnik definirano je da je Općinski načelnik zajedno sa svojim 

zamjenikom nositelj izvršne vlasti te da sukladno Zakonu o lokalnoj samoupravi obavlja izvršne 

poslove lokalne samouprave. 

U ovom izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2020. godine, načelnik Općine Brodski Stupnik 

u skladu sa zakonom uredno je obavljao izvršne poslove koji su mu povjereni, a posebice:   

- u suradnji s Upravnim odjelom utvrđivanje prijedloga općih akata koje donosi Općinsko 

vijeće općine Brodski Stupnik, 

- iznošenje mišljenja, sugestija, stavova i prijedloga bitnih za raspravljanje Općinskog vijeća 

te u konačnici donošenje odluka, 

- izvršavanje općih i drugih akata Općinskog vijeća, 

- upravljanje prihodima i rashodima Općine Brodski Stupnik, 

- utvrđivanje prijedloga programa: program građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture, program održavanja komunalne infrastrukture, program održavanja objekata 

u vlasništvu općine, program gospodarstva, program vatrogastva i civilne zaštite, program 

javnih potreba u društvenim djelatnostima, socijalni program i dr.,     

- upravljanje nekretninama i pokretninama na području Općine,  

- donošenje odluka o investicijama u skladu sa zakonom, 

- donošenje odluka o izradi potrebite projektne dokumentacije te praćenje raspisanih 

natječaja i nominiranje usklađenih projekta prema izvorima financiranja, 

- donošenje odluke o nastavku provedbe javnih radova na području Općine, 

- dobra suradnja s udrugama koje djeluju na području Općine, 

- kvalitetan odnos s tijelima državne uprave, ministarstvima, fondovima i javnim 

poduzećima, 

- suradnja s drugim jedinicama lokalne samouprave te regionalnom samoupravnom, 

- briga o sustavu zaštite i spašavanja, protupožarnoj zaštiti i dr., 

- vođenje brige o predškolskoj i školskoj djeci,   

- učešće u aktivnostima Lokalne akcijske grupe „POSAVINA“, 

- usmjeravanje i djelovanje na rad Upravnog odjela kao i na Locorum d.o.o.- vlastito 

komunalno poduzeće te rad Turističke zajednice 

U tijeku izvještajnog razdoblja pokrenuto je ili nastavljeno niz aktivnosti oko izrade 

projektne dokumentacije i svih potrebnih dokumenata za prijavu na buduće raspisane natječaje iz 

nacionalnih i  programa EU te provedbu odobrenih.  

 U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2020. godine, a temeljem gore navedenog, 

općinski načelnik sa svojom zamjenikom uspješno je koordinirao i proveo niz aktivnosti na 

području Općine.  

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  

- Ishođenjem građevinske dozvole završena je izrada projektne dokumentacije projekta 

„Poljoprivredno-poduzetničkog inkubatora“ u našoj gospodarskoj zoni za koji je od MRRFEU 

odobrena priprema Javnog poziva za financiranje kroz ITU mehanizam UPSB (EU sredstva) 

- Konačnom isplatom od strane APPRRR-a završen je projekt rekonstrukcije Slavonske ulice 

financirane iz Podmjere 7.2.2. PRR RH 2014-2020., vrijednosti 1.545.000,00 kn  

- Za projekt Rekonstrukcija i opremanje zgrade “Stara općina” u zgradu javne namjene – 

„Igraonice i turističko informativnog centra“, 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” iz Podmjere 7.4.1. PRR RH 2014-2020. 

ishođena je uporabna dozvola. Izvršeni su dodatni radovi za potrebe provedbe vrtića u istom 



prostoru (postavljanje ograde, igrala/sprave, pregrađivanje i opremanje prostora za kuhinju, 

vatrodojavni sustav) 

- U suradnji sa Zavodom za prostorno planiranje završene su sve radnje te su usvojene  5.Izmjene i 

dopune Prostornog plana Općine.   

- Plan i program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem je odobren u Ministarstvu poljoprivrede 

te su pripremljeni Natječaji.   

- Završene su sve aktivnosti izrade 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 je isti i isplaćen konačnim ZZI-om. 

- Projekt izgradnje „Lovačke kuće“ u Starom Slatiniku, ukupne II. fazne vrijednosti 233.000,00 kn 

je realiziran (uređenje kata) te je MRRFEU kroz PORLZ odobrilo nastavak sufinanciranja III.faze 

(unutrašnje opremanje). 

- Za završeni  projekt „Modernizacija strojeva i opreme“ na Mjeru 8.6.1. iz PRR RH 2014-2020, 

vrijednosti  299.000,00 kn (50% financiranje) poslan je konačni ZZI. 

- Na ITU program (ESF) je prijavljen projekt „Samo Aktivno!“ kojim planiramo pružati/poboljšati 

socijalne usluge za ranjive skupine unutar Općine (vrijednost projekta 2.996.000,00 kn) 

- 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 su završeni. 

- 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. Iz razloga  završetka navedenog projekta 

u rujnu 2020., nije postojala mogućnost prijave nastavka provedbe Programa Zaželi II 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 te su korisnicima poslana Rješenja za NUV i pripadajuće 

uplatnice. 

 -Ishodovana je građevinska dozvola za „Biciklističke staze Općine BS“ (brdski dio) 

- Od 16.03.2020. 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. 

- Zbog okolnosti uzrokovanih COVID-19 došlo je do smanjenja poreznih prihoda te je zbog toga 

bio neophodan Rebalans  proračuna.  

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

reda) odvijalo se redovitim korištenjem usluga našeg komunalnog poduzeća, uz napomenu da je 

18.06. našu Općinu pogodila prirodna nepogoda gdje su uslijed velikih oborina praćenih tučom 

nastale značajne štete na spomenutim cestama i putevima, polj. usjevima i gospodarskim objektima 

za što je i proglašena elementarna nepogoda za područje cijele Općine. 



U ovom izvještajnom razdoblju Općina je u granicama svojih mogućnosti provodila 

socijalni program općine i pomogla u radu knjižnice te koordinirala rad TZ-a.  U nastavku daje 

prikaz realiziranih projekata. 

 

Tomislav Lovinčić: Postavlja upit vezan za realizaciju projekta „Križni put“? 

Goran Jelinić: Proveden je postupak javne nabave za radove, u tijeku je i postupak za nabavu 

opreme. Očekuje da će sve biti riješeno do kraja 11. mjeseca.    

Marko Čorak: Postavlja upit da li su otklonjeni uočeni nedostaci na novouređenom Društvenom 

domu u Lovčiću.  

Goran Jelinić: Da većina nedostatak je otklonjena. 

 Kako rasprave više nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

Z A K L J U Č A K 

u povodu Izvješća o radu Općinskog načelnika  u razdoblju siječanj- lipanj 2020. g.  

 

 Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik prihvaća Izvješće Općinskog načelnika o 

provedenim aktivnostima u razdoblju siječanj - lipanj 2020. godine. 

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

  

IZVJEŠTAJ- projekti financirani EU 
sredstvima  

     

 

naziv projekta 
Izvor 5-EU 

sufinanciranje 

Izvor 1- 
sufinanciranje 

Općine Ukupno 

1 

Igraonica i Turističko-
informativni centar 

(APPRRR) 1.936.575,00 1.386.471,91 3.323.046,91 

2 

Energetska obnova-
Sportski objekt Stari 

Slatinik (FZOEU) 332.569,58 353.723,53 686.293,11 

3 

Energetska obnova-
Sportski objekt Brodski 

Stupnik(FZOEU) 277.310,71 355.241,49 632.552,20 

4 

Energetska obnova-
Društveni dom Stari 

Slatinik(FZOEU) 394.598,77 319.992,02 714.590,79 

5 
Rekonstrukcija Slavonska 

ulice (APPRRR) 1.442.587,37 133.751,41 1.576.338,78 

6 
Modernizacija komunalne 

opreme 125.000,00 125.000,00 250.000,00 

7 Križni put 740.000,00 10.000,00 750.000,00 

8 Socijalno uključivanje 65+ 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 

9 WiFi4EU 110.000,00 0,00 110.000,00 

10 Strategija razvoja Općine 68.000,00 0,00 68.000,00 

11 Strategija razvoja turizma 38.500,00 0,00 38.500,00 

12 Dom Lovčić 177.900,00 320.000,00 497.900,00 

13 Zaželi I 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 

 sveukupno (kn) 9.643.041,43 3.004.180,36 12.647.221,79 

 sveukupno (%) 76% 24%  



KLASA: 023-01/20-01/46 

URBROJ:2178/03-02-20-3 

Brodski Stupnik, 26. kolovoza 2020.g. 

 
 

Točka 3. a) Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Brodski Stupnik     

                    za  2020. g.  

               b) Prijedlog Odluke o izvršenju Polugodišnjeg Plana razvojnih programa za 2020.g.     

 

Goran Jelinić: daje detaljan prikaz ostvarenja prihoda i rashoda u ovom izvještajnom razdoblju 1-

6/2020.g. uspoređujući ih sa ostvarenjem u istom razdoblju prošle godine. Tako su ukupni prihodi 

ostvareni u iznosu od 5.364.755,64 kune, ukupni rashodi u iznosu od 3.527.482,05 kuna, odnosno 

ostvaren je višak u iznosu od 1.837.273,59 kuna, što je vidljivo da je Općina bolje poslovala iz 

razloga što su se u ovom izvještajnom razdoblju ostvarila prihode iz EU za kapitalne projekte koji 

su većim dijelom plaćeni u prošloj godini. Naglašava da je ipak zamjetan pad poreznih prihoda 

uzrokovani utjecajem korona virusa na gospodarstvo, trenutno smo u pozitivnom poslovanju, ali  

ćemo sigurno morati koristiti i odobreni minus po računu (kredit). Troškovi poslovanja 

novootvorenog vrtića idu iz naših vlastitih sredstava a oni su kako vidim smanjeni.     

U nastavku daje prikaz ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna kroz Opći i 

posebni dio, po ekonomskoj, programskoj organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima 

financiranja.   

Zlatko Prskalo: Ističe da će biti nužno tražiti način da se povećaju vlastiti prihodi, odnosno biti će 

potrebno izvršiti reviziju zaduženja komunalne naknade, te smatra da tu ima dosta prostora. 

 Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA  

OPĆINE BRODSKI STUPNIK ZA 2020. GDONU 

 

 Tekst Izvješća o polugodišnjem izvršenju Proračuna Općine Brodski Stupnik za 

2020.godinu u prilogu je zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

KLASA:400-04/20-01/03 

URBROJ: 2178/03-02-20-3 

Brodski Stupnik, 26. kolovoz 2020.g. 

 

 

b) Prijedlog Odluke o izvršenju Polugodišnjeg Plana razvojnih programa za 2020.g.     

 

Goran Jelinić: Daje obrazloženje o izvršenju Polugodišnjeg plana razvojnih programa za 2020.g.  

Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo,  

 

 O D L U K U  

o izvršenju Polugodišnjeg plana razvojnih programa  

Općine Brodski Stupnik za 2020. godinu 

 

I. 

Usvaja se Izvještaj o izvršenju Polugodišnjeg plana razvojnih programa Općine Brodski 

Stupnik  za 2020. godinu.   

II. 

Tekst Izvještaja o izvršenju polugodišnjeg Plana razvojnih programa Općine Brodski 

Stupnik za 2020. godinu u prilogu je ove Odluke  i čini njezin sastavni dio.   

 



KLASA:400-04/20-01/03 

URBROJ:2178/03-02-20-4 

Brodski Stupnik, 26. kolovoz 2020. godine 

 

 

Točka 4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju najpovoljnijih ponuda po raspisanom natječaju za  

                zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Brodski  

                Stupnik  

Dragica Lončar: Ukratko pojašnjava postupak vezan za provedbu natječaja za zakup. Odluku o 

raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

na području Općine Brodski Stupnik (KLASA: 945-01/20-01/05, URBROJ: 2178/03-02-20-1) 

donijelo je Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik dana 12. svibnja 2020. godine. Ministarstvu 

poljoprivrede i Brodsko-posavskoj županiji, Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu 

dostavljena je Obavijest o donesenoj Odluci o raspisivanju javnoj natječaja za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Brodski Stupnik.  

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta  u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Općine Brodski Stupnik objavljen je na mrežnoj stranici Općine Brodski Stupnik www.brodski-

stupnik.hr i na oglasnim pločama na području Općine Brodski Stupnik dana 25. svibnja 2020. 

godine.  Natječajni rok je istekao dana 24. lipnja 2020. godine, a javno otvaranje pristiglih ponuda 

je održano dana 06. srpnja 2020. godine u 18:00  sati u vijećnici Općine Brodski Stupnik, Stjepana 

Radića 117, 35253 Brodski Stupnik. Povjerenstvo je utvrdilo da je na raspisani javni natječaj 

pristiglo 4 ponude u roku i da sve ponude zadovoljavaju uvjete iz Natječaja. Povjerenstvo je 

izvršilo detaljnu analizu prispjelih ponuda te predložilo Općinskom vijeću prihvaćanje 

najpovoljnijih ponuda. U nastavku daje pojašnjenje odabranih ponuda.  
Ponuditelj broj 1: OPG Safundžić, Matej Safundžić, Krajačići 17, 

Povjerenstvo je razmotrilo ponudu ponuđača OPG Safundžić, Matej Safundžić, Krajačići 17 te na 

osnovu Ponude i ispunjenih uvjeta iz natječaja a prema kriteriju iz članka 36. stavak 1. točka c) 

Zakona ukupnoj površini od 3,7688 ha po godišnjoj zakupnini u iznosu od 848,82 kune predlaže 

Općinskom vijeću ponudu OPG Safundžić, Matej Safundžić, Krajačići 17 na potvrdu odabira za zakup 

navedenih čestica koje je ponudio u svojoj ponudi na rok od 25 godina. 

Ponuditelj broj 2: OPG Zdenko Kvesić, Stjepana Radića 95, Brodski Stupnik,    

Povjerenstvo je razmotrilo ponudu ponuđača OPG Kvesić Zdenko, Stjepana Radića 95, Brodski 

Stupnik te na osnovu Ponude i ispunjenih uvjeta iz natječaja a prema kriteriju iz članka 36. stavak 

1. točka e) Zakona, ukupnoj površini 0,1216 ha po godišnjoj zakupnini u iznosu od 85,00 kuna 

predlaže Općinskom vijeću ponudu OPG Kvesić Zdenko, Stjepana Radića 95 na potvrdu odabira 

za zakup navedene čestice koju je ponudio u svojoj ponudi na rok od 25 godina. 

Ponuditelj broj 3: Ivan Perić, Stari Slatinik, Hrvatskih branitelja 30,  

Povjerenstvo je razmotrilo ponudu ponuđača Ivana Perića iz Starog Slatinika, Hrvatskih branitelja 

30 te na osnovu Ponude i ispunjenih uvjeta iz natječaja a prema kriteriju iz članka 36. stavak 1. 

točka b) Zakona u površini od 1,1993ha po godišnjoj zakupnini u iznosu od 840,00 kuna i 

predlaže Općinskom vijeću ponudu Ivana Perića iz Starog Slatinika, Hrvatskih branitelja 30, na 

potvrdu odabira za zakup navedene čestice koju je ponudio u svojoj ponudi na rok od 25 godina. 

Ponuditelj broj 4: Josip Jurković, Vinogradska 37,  Brodski Stupnik, 

Povjerenstvo je razmotrilo ponudu ponuđača Josip Jurković, Vinogradska 37, 35253 Brodski 

Stupnik, OIB:49545415111 te na osnovu Ponude i ispunjenih uvjeta iz natječaja prema kriteriju iz 

članka 36. stavak 1. točka a) Zakona u površini od 2,3157 ha po godišnjoj zakupnini u iznosu od 

820,00 kuna predlaže Općinskom vijeću ponudu Josipa Jurković, Vinogradska 37, 35253 Brodski 

Stupnik, OIB:49545415111, na potvrdu odabira za zakup navedene čestice koju je ponudio u 

svojoj ponudi na rok od 25 godina. 

 Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće na prijedlog Povjerenstva jednoglasno je donijelo  

 

 

 

http://www.brodski-stupnik.hr/
http://www.brodski-stupnik.hr/


ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH  PONUDA 

na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području  

Općine Brodski Stupnik od 25. 05. 2020. godine 

 

 Tekst Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaj za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u Općini Brodski Stupnik u prilogu je zapisnika i čini 

njegov sastavni dio. 

   

KLASA: 945-01/20-01/05 

URBROJ: 2178/03-02-20-19 

Brodski Stupnik, 26. kolovoz 2020.godine 

 

 

Točka 5. Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Brodski  

                Stupnik  

Dragica Lončar: Pojašnjava kako KP LOCORUM d.o.o. u 100%-om vlasništvu Općine nije u 

mogućnosti nastaviti s provođenjem komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova na 

području Općine Brodski Stupnik iz razloga što se zaposlena osoba kao dimnjačar već dugo nalazi 

na bolovanju i nije poznato do kada će trajati, a zbog zakonske potrebe organiziranja dimnjačarske 

usluge na svom području, Općina Brodski Stupnik namjerava provesti postupak davanja koncesije 

za obavljanje dimnjačarskih usluga na svom području.  

Kako bi krenuli u pripremne radnje za davanja koncesije potrebno je donijeti odluku o obavljanju 

dimnjačarskih poslova. Ranija odluka donesena je još 2004. godine te ju je nužno  izmijeniti, 

odnosno donijeti novu. Prijedlogom ove Odluke koncesija se daje na rok od 5 godina. 

Zlatko Prskalo: Predlaže da  se od strane direktora KP LOCORUM uputi dopis prema Hrvatskom 

zavodu za zdravstveno osiguranje glede revizije dugotrajnog bolovanja (preko godinu dana) 

djelatnika.  

Dražen Klisurić: Predlaže da se u čl. 7. izmjeni iznos početne vrijednosti koncesijske naknade te da 

ona iznosi 1.000,00 kuna. 

 Kako rasprave više nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo   

  

O d l u k u   

o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Brodski Stupnik 

 

Tekst Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Brodski Stupnik u 

prilogu je ovog zapisnika čini njegov sastavni dio.   

 

KLASA:400-04/20-01/03 

URBROJ:2178/03-02-20-4 

Brodski Stupnik, 26. kolovoz 2020. godine 

 

 

Točka 6. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Brodski Stupnik  

 

Goran Jelinić: Informira da je raspisan natječaj za davanje prijedloga za dodjelu priznanja te da 

nitko nije dostavio prijedloge kome bi se dodijelila javna priznanja osim Načelnika koji predlaže 

slijedeće kandidate za dodjelu: 

Za rad u društvenom i javnom djelovanju  Općine: 

1. IVICA HEĆIMOVIĆ (posthumno)- 1.IZABRANI NAČELNIK Općine Brodski Stupnik 

2. STJEPAN JAVOR- načelnik Općine Brodski Stupnik u mandatu (1994-2001) 

3. MATO GAVRAN – višegodišnji aktivizam u MO Stari Slatinik, zastupnik u Hrvatskom saboru 

 

 



Za gospodarske aktivnosti na području Općine: 

4. MEDEX- Proizvodnja metalne galanterije, vl.Ivan Medved 

za iznimna postignuća u poslovanju, proizvodnju namještaja, kreveta, podnica, stolica, i raznog 

drugog asortimana od metala, te uslugu rezanja raznih materijala laserom. 

5. ELEKTROINSTALATER MONTER, obrt za usluge, vlasnik Đuka Safundžić, Krajačići, 

Krajačići 17 punih je pedeset godina sinonim za kvalitetno obavljene radove na 

elektroinstalacijama, elektranama, javnoj rasvjeti. 

Za doprinos u kulturi i razvoju civilnog društva: 

6. IRENA MATKOVIĆ- nagrađivana amaterska glumica, članica/umjetnički voditelj PPS Veseli 

Slatinčani 

7. ZAVIČAJNO DRUŠTVO STARI SLATINIK - Početkom 2006. godine grupa entuzijasta i 

zaljubljenika u Stari Slatinik počela se okupljati u Društvenom domu "Dr. Ante Starčević" kako bi 

osmislila nove sadržaje i predložila što bolji način korištenja novouređenih prostorija, te time 

oživjela kulturni i društveni život u naselju. Prema Statutu osnovni ciljevi Udruge su: promicanje 

naselja Stari Slatinik u povijesnom, kulturnom i gospodarskom  pogledu,  okupljanje i 

organiziranje  mještana naselja Stari Slatinik, kao i drugih građana  koji žive u Hrvatskoj i 

inozemstvu koji su na bilo koji način  povezani sa ovim naseljem, poticanje gospodarskog razvitka 

naselja Stari Slatinik, poticanje kulturnog i zabavnog života u naselju Stari Slatinik; 

8. Udruga "Eko etno selo Lovčić"- mještani, kojih je tek 60-ak, a i oni koji su otišli iz sela, ali i 

dalje se vraćaju u svoj kraj, shvatili su bogatstvo prirodnih resursa i osnovali Udrugu "Eko-etno 

selo Lovčić" te počeli s uređenjem sela ne bi li ono bilo još privlačnije turistima 

Za doprinos u sportu i razvoju civilnog društva : 

9. Šahovski klub Zrinski - utemeljen 1999.godine, takmiči se u HŠL u kategoriji seniori sa 10-15 

igrača 

 Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja prihvatilo je prijedloge koje je iznio Općinski 

načelnik te kako rasprave po istome nije bilo, prijedlog za dodjelu javnih priznanja jednoglasno je 

usvojen, te se donosi   

O D L U K A 

o dodjeli javnih priznanja Općine Brodski Stupnik u 2020. godini  

 

I. 

Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik dodjeljuje javna priznanja za osobita postignuća  i 

doprinos od značaja za razvitak i ugled Općine Brodski Stupnik. 

II. 

Plaketa  Općine Brodski Stupnik dodjeljuje se : 

1. IVAN HEĆIMOVIĆ (posthumno) - za ostvarene rezultate u gospodarskom i društvenom 

razvitku Općine Brodski Stupnik,  kroz aktivnost obnašanja dužnosti 1. izabranog 

Općinskog načelnik Općine Brodski Stupnik,   

2. STJEPAN JAVOR - za ostvarene rezultate u gospodarskom i društvenom razvitku  

Općine Brodski Stupnik, kroz aktivnost obnašanja dužnosti Općinskog načelnik Općine 

Brodski Stupnik u mandatu (1994-2001),   

3. MATO GAVRAN – za ostvarene rezultate u društvenom razvitku Općine Brodski Stupnik, 

kroz aktivnost saborskog zastupnika i rada u MO Stari Slatinik,  

4. MEDEX- Proizvodnja metalne galanterije, vl. Ivan Medved za ostvarene rezultate u 

gospodarskom razvitku  Općine Brodski Stupnik,   

5. ELEKTROINSTALATER MONTER, obrt za usluge, vlasnik Đuka Safundžić, 

Krajačići, Krajačići 17 za ostvarene rezultate u gospodarskom razvitku Općine Brodski 

Stupnik,   

6. IRENA MATKOVIĆ - za ostvarene rezultate u društvenom razvitku  Općine Brodski 

Stupnik, kroz aktivnost u kulturi i razvoju civilnog društva (amaterska glumica),     

7. Udruga ZAVIČAJNO DRUŠTVO STARI SLATINIK - za ostvarene rezultate u 

društvenom razvitku  Općine Brodski Stupnik, kroz aktivnost promicanja naselja  Stari 

Slatinik u povijesno, kulturnom i gospodarskom pogledu, te razvoju civilnog društva,   



8. Udruga "EKO ETNO SELO LOVČIĆ"- za ostvarene rezultate u društvenom i 

kulturnom razvitku Općine Brodski Stupnik, kroz aktivnost promicanja naselja Lovčić u 

povijesnom, kulturnom i gospodarskom pogledu, te razvoju civilnog društva,    

9. Udruga ŠAHOVSKI KLUB „ZRINSKI“ - za ostvarene rezultate u društvenom razvitku  

Općine Brodski Stupnik, kroz aktivnosti sporta (šah) i razvoj civilnog društva.  

 

III. 

Dodjela javnih priznanja izvršit će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća u prigodi Dana općine 

Brodski Stupnik.  

 

KLASA:061-01/20-01/01 

URBROJ:2178/03-02-20-4 

Brodski Stupnik, 26. kolovoz 2020.g.  

 

 

Točka 7. Prijedlog Odluke o financiranju nabavke radnih bilježnica za učenike osnovnih  

                škola od 1. do 8. razreda s područja Općine Brodski Stupnik  

 

Goran Jelinić: Ističe kako i svake godine tako i ove godine se nabavljaju radne bilježnice za sve 

učenike  od 1-8 razreda, a sredstva su osigurana u Proračunu za ovu godinu.  

 Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo 

  

O  D  L  U  K  U   

o financiranju nabavke radnih bilježnica i bilježnica za učenike osnovne škole  

od 1.- 8 razreda s područja Općine Brodski Stupnik    

 

I. 

 Prihvaća se financiranje nabavke radnih bilježnica i bilježnica za učenike osnovne škole od 

1. – 8. razreda s područja općine Brodski Stupnik u 100% - om iznosu, sukladno podacima o 

popisu učenika upisanih u matične škole za školsku godinu 2020/2021. 

II. 

 Sredstva iz točke I. bit će osigurana u Proračunu Općine Brodski Stupnik za 2020. godinu 

na poziciji 376 – Ostale naknade iz proračuna  u naravi, a isplatit će se na račun dobavljača.  

III. 

 Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel općine 

Brodski Stupnik.  

 

KLASA:402-01/20-01/43 

URBROJ:2178/03-02-20-7 

Brodski Stupnik, 26. kolovoz 2020.g. 

 

 

Točka 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju troškova  

                boravka djece s područja Općine Brodski Stupnik u dječjim vrtićima 

 

Goran Jelinić: Informira kako je otvoren vrtić u Brodskom Stupniku i više nema potrebe da se 

sufinanciranju djeca u drugim vrtićima osim uzrasta 1-3 godine i djeca s teškoćama u razvoju. 

Zlatko Prskalo: Pita što ako ponestane mjesta za svu djecu?  

Goran Jelinić: Za sada imamo dovoljno. 

 Kako rasprave više nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

 

 



 O D L U K U  

o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece s područja  

Općine Brodski Stupnik u dječjim vrtićima  

 

U Odlluci o sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine Brodski Stupnik u 

dječjim vrtićima («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 16/17) članak 3. mijenja se i 

glasi: 

“Općina Brodski Stupnik sufinancira troškove boravka djece uzrasta od 1-3 godine u 

dječjim vrtićima u iznosu od 500,00 kuna mjesečno po djetetu, a ostatak do pune cijene smještaja u 

dječje vrtiće snosit će roditelji, skrbnik odnosno samohrani roditelj.  

Troškove boravka djece u dječjim vrtićima za djecu koja pohađaju vrtić po posebnom 

programu zbog poteškoća u razvoju, Općina Brodski Stupnik će financirati u 100%-om iznosu.” 

 

KLASA: 601-01/20-01/02 

URBROJ: 2178/03-02-20-2 

Brodski Stupnik, 26. kolovoz 2020. godine 

 

 

Točka 9. Prijedlog Odluke o prihvaćanju pripreme i prijave projekta „Tematski park –  

               Lovačka priča“  

 

Goran Jelinić: Stvorene su mogućnosti za kandidiranjem na EU fondove – Mjera 8. te se predlaže 

donošenje odluke o prihvaćanju prijave projekta. 

 Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće  jednoglasno je donijelo  

O  D  L  U  K  U 

o prihvaćanju pripreme i prijave projekta „Tematski park –  LOVAČKA PRIČA“ 

u k.o. Stari Slatinik 

 

I. 

U svrhu razvoja ruralnog turizma na području Općine Brodski Stupnik prihvaća se priprema 

i prijava projekta „Tematski park – LOVAČKA PRIČA“ u k.o. Stari Slatinik. 

II. 

 Sredstva za realizaciju projekta bit će osigurana u okviru Programa ruralnog razvoja RH 

2014-2020 kroz Mjeru 8. Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti 

šuma, Podmjeru 8.5. Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih 

ekosustava, Tip operacije 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje 

infrastrukture. 

III. 

 Zadužuje se Općinski načelnik na realizaciji ove Odluke.  

 

KLASA:360-01/20-01/10 

URBROJ:2178/03-02-20-21 

Brodski Stupnik, 26. kolovoz 2020.g. 

 

 

Točka 10. Prijedlog Odluke o prihvaćanju pripreme i prijave projekta „Tematski park –    

                  Rudnik“  

Goran Jelinić: Stvorene su mogućnosti za kandidiranjem na EU fondove – Mjera 8. te se predlaže 

donošenje odluke o prijavi projekta. 

 Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće  jednoglasno je donijelo  



O  D  L  U  K  U 

o prihvaćanju pripreme i prijave projekta „Tematski park –  RUDNIK“ 

u k.o. Lovčić 

 

I. 

U svrhu razvoja ruralnog turizma na području Općine Brodski Stupnik prihvaća se priprema 

i prijava projekta „Tematski park – RUDNIK“ u k.o. Lovčić. 

II. 

 Sredstva za realizaciju projekta bit će osigurana u okviru Programa ruralnog razvoja RH 

2014-2020 kroz Mjeru 8. Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti 

šuma, Podmjeru 8.5. Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih 

ekosustava, Tip operacije 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje 

infrastrukture. 

III. 

 Zadužuje se Općinski načelnik na realizaciji ove Odluke.  

 

KLASA:360-01/20-01/11 

URBROJ:2178/03-02-20-15 

Brodski Stupnik, 26. kolovoz 2020.g. 

 

 

 

Točka 11. Prijedlog Odluke o prihvaćanju pripreme i prijave projekta „Tematski park –  

                  Zdenac“  

Goran Jelinić: Stvorene su mogućnosti za kandidiranjem na EU fondove – Mjera 8. te se predlaže 

donošenje odluke o prijavi projekta. 

 Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće  jednoglasno je donijelo  

 

O  D  L  U  K  U 

o prihvaćanju pripreme i prijave projekta „Tematski park –  ZDENAC“ 

u k.o. Stari Slatinik 

 

I. 

U svrhu razvoja ruralnog turizma na području Općine Brodski Stupnik prihvaća se priprema 

i prijava projekta „Tematski park – ZDENAC“ u k.o. Stari Slatinik. 

II. 

 Sredstva za realizaciju projekta bit će osigurana u okviru Programa ruralnog razvoja RH 

2014-2020 kroz Mjeru 8. Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, 

Podmjeru 8.5. Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih 

ekosustava, Tip operacije 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje 

infrastrukture. 

III. 

 Zadužuje se Općinski načelnik na realizaciji ove Odluke.  

 

KLASA:360-01/20-01/12 

URBROJ:2178/03-02-20-11 

Brodski Stupnik, 26. kolovoz 2020.g. 

 

 

Točka 12. Informacija o proslavi Dana općine i „Stupničke berbe grožđa“  

 

Goran Jelinić: Informira članove vijeća da je održan zajednički sastanak s predstavnicima KUD-a, 

Turističke zajednice, Općine i Stožera CZ Općine te da je upućen i zahtjev Županijskom stožeru 



CZ za davanjem preporuka i donesena odluka da se "35. Stupnička berba grožđa“ kao 

manifestacija zbog pogoršane situacije sa korona virusom otkazuje, iako su već aktivnosti oko 

pripreme poodmakle. 

Obilježavanje Dana općine će se održati u petak 11. rujna 2020.g. uz već dogovoreni program - Sv. 

Misa u 17,00 sati, polaganje vijenaca  u 17,45 sati, svečana sjednica u 18,00 sati u hotelu 

„Stupnički dvori“ a potom domjenak.     

 Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo     

  

Z A K LJ U ČA K 

u povodu informacije o proslavi Dana općine Brodski Stupnik i 

35. „Stupničke berbe grožđa“ 

 

 Općinsko vijeće prihvaća informaciju danu od strane Općinskog načelnika o 

proslava Dana općine Brodski Stupnik i 35. «Stupničke berbe grožđa».   

 

KLASA: 610-01/20-01/01 

URBROJ:2178/03-02-20-7 

Brodski Stupnik, 26. kolovoz 2020. godine   
 

 

Točka 13. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave  

 

Dragica Lončar: Ukazuje da se zapravo ovim izmjenama Pravilnika nisu mijenjali pragovi 

vrijednosti kod nabava malih vrijednosti već je samo detaljnije razrađeno što mora sadržavati poziv 

na dostavu ponuda, otvaranje i pregled ponuda, donošenje odluke a ne zaključka o odabiru. 

Usvajanjem ovog Pravilnika, prethodni se stavlja izvan snage 

 Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo   

 

P R A V I L N I K   

o provedbi postupka jednostavne nabave 

  

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

 

KLASA:023-01/20-01/50 

URBROJ:2178/03-02-20-1 

Brodski Stupnik, 26. kolovoz 2020. godine   
 

 

Točka 14. Zahtjev Dražena Leke za iskazom interesa za kupnjom nekretnine u Poslovnoj  

                  zoni „Rižino polje“ Brodski Stupnik  k.č.br. 1911/9 k.o. Stari Slainik  

 

Goran Jelinić: Čita zahtjev Dražena Leke (fizička osoba) za iskazom interesa za kupnjom zemljišta 

u Poslovnoj zoni „Rižino polje“ k.č. 1911/9 k.o. Stari Slatinik.  

Zlatko Prskalo: Predlaže da se provjeri da li se zemljište može prodati fizičkoj osobi ili  ipak samo 

pravnoj osobi (poduzeće, obrt). 

 Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

Z A K L J U Č A K 

u povodu zahtjeva Dražena Leke iz Slavonskom Broda za iskazom interesa za kupnjom 

nekretnine u Poslovnoj zoni «Rižino polje» Brodski Stupnik,   

k.č. 1911/9 k.o. Stari Slatinik  
 

Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik prihvaća zahtjev za iskazom interesa za kupnjom 

nekretnine u Poslovnoj zoni «Rižino polje» Brodski Stupnik k.č. 1911/9 k.o. Stari Slatinik te 



predlaže da se u tekstu Natječaja provjeri da li postoji zapreka kupovine zemljišta od strane fizičke 

osobe, kao i uvjeti vezani za namjenu objekta, tj. da li je moguće prodati ukoliko se ne radi o 

obavljanju proizvodne ili proizvodno uslužne djelatnosti.  

 

KLASA:940-01/20-01/20 

URBROJ:2178/03-02-20-2 

Brodski Stupnik, 26. kolovoz 2020. godine 

 

 

 Točka 15. Zahtjev Udruge uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka „Slavonac“ za izgradnjom  

                  nadstrešnice s vezovima za potrebe izložbe konja  

 

Goran Jelinić: Informira Vijeće o pristiglom zahtjevu Udruge uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka 

„Slavonac“ Brodski Stupnik koja moli sa se omogući izgradnja nadstrešnice s vezovima za potrebe 

izložbe konja na k.č. 2666/51 k.o. Brodski Stupnik tkz. URIJA kod silosa i predlaže da se zahtjev 

prihvati. 

 Kako rasprave nije, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

O D L U K U 

u povodu zamolbe Udruge uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka „Slavonac“ Brodski 

Stupnik OIB:14134817373 za izgradnjom nadstrešnice s vezovima za potrebe izložbe konje 

na čestici k.č.br. 2666/51 k.o. Brodski Stupnik tkz. „URIJA“  

kod silosa u Brodskom Stupniku  

  

Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik prihvaća zamolbe Udruge uzgajivača hrvatskog 

hladnokrvnjaka „Slavonac“, Brodski Stupnik OIB:14134817373 za izgradnjom nadstrešnice s 

vezovima za izložbu konja na područja Općine Brodski Stupnik na k.č.  broj 2666/51 k.o. Brodski 

Stupnik tkz. „URIJA“ kod silosa u Brodskom Stupniku. 

 Sredstva za realizaciju izgradnje nadstrešnice s vezovima za izložbu konja  osigurat će se 

Izmjenama i dopunama proračuna Općine Brodski Stupnik za 2020. godinu. 

KLASA: 402-01/20-01/49 

URBROJ:2178/03-02-20-2 

Brodski Stupnik, 26. kolovoz 2020. godine        

 

Točka 16. a) Zahtjev grupe građana za pomoć u rješavanju priključaka na vodoopskrbni  

                      sustava Općine Brodski Stupnik  

 

Goran Jelinić: Informira Općinsko vijeće  o pristigloj zamolbi grupe građana  koja traži pomoć u 

rješavanju priključka na vodoopskrbni sustav Općine Brodski Stupnik građevina namijenjenih 

pružanju ugostiteljsko - turističkih ponuda a nalaze se u zoni povremenog stanovanja. 

Zlatko Prskalo: Podržava ovakve inicijative. 

             Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo 

     

Z A K LJ U ČA K 

u povodu zamolbe grupe građana  

 

Općinsko vijeće prima na znanje informaciju danu od strane Općinskog načelnika o 

pristiglim zahtjevima vlasnika zemljišta koje se nalaze u zoni povremenog stanovanja (Ćirino 

brdo) k.o. Odvorci  naselje Stari Slatinik da se za potrebe izgradnje objekata u funkciji turističko-

ugostiteljske namjene omogući priključenje na vodoopskrbni sustav Općine Brodski Stupnik i 

podržava inicijativu u rješavanju istog jer će doprinijeti cjelokupnom razvoju ruralnog turizma na 

području Općine Brodski Stupnik.  



Ovlašćuje se Općinski načelnik da poduzme aktivnosti prema isporučitelju vodnih usluga 

(K.P. Vodovod d.o.o. Slavonski Brod) o mogućnostima proširenja vodovodne mreže i spajanja na 

vodoopskrbni sustav Općine Brodski Stupnik.  

 

KLASA: 363-01/20-01/18 

URBROJ:2178/03-02-20-2 

Brodski Stupnik, 26. kolovoz 2020. godine   

 

b) Zahtjev grupe građana za pokretanjem postupka mikro izmjene i dopune                          

    Prostornog plana uređenja Općine Brodski Stupnik   

 

Goran Jelinić: U nastavku također čita zamolbu opet grupe građana vezano za mogućnost 

pokretanja postupka izmjene Prostornog plana uređenja Općine Brodski Stupnik. Zahtjev se odnosi 

na čestice koje se nalaze u zoni povremenog stanovanja (Ćirino brdo) k.o. Odvorci  naselje Stari 

Slatinik da se k.č. 6338/13 k.o. Odvorci na kojoj se planira proširenje građevine kapaciteta do cca 

750 m2 površine namijenjene za potrebe stambeno poslovno smještajno turističkog kapaciteta, 

promijeni namjena zemljišta iz zone povremenog stanovanja u građevinsko zemljište. 

Podržava inicijativu u pokretanju postupka izmjena prostorno planske dokumentacije u sklopu 

planiranih aktivnosti koje će prema spoznajama Zavoda za prostorno planiranje Brodsko-posavske 

županije provoditi Hrvatske željeznice.  

Zlatko Prskalo: Također napominje da podržava ovakve inicijative koje će sigurno doprinijeti 

razvoju naše općine. 

 Kako rasprave više nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

Z A K LJ U Č A K 

u povodu zamolbe građana za pokretanjem postupka mikro izmjene Prostornog plana 

uređenja Općine Brodski Stupnik za k.č. 6338/13 k.o. Odvorci iz zone  

povremenog stanovanja u građevinsku zonu  

 

Općinsko vijeće prima na znanje informaciju danu od strane Općinskog načelnika o 

mogućnostima rješavanja pristiglog zahtjeva vlasnika zemljišta koje se nalaze u zoni povremenog 

stanovanja (Ćirino brdo) k.o. Odvorci  naselje Stari Slatinik da se k.č. 6338/13 k.o. Odvorci na 

kojoj se planira proširenje građevine kapaciteta do cca 750 m2 površine namijenjene za potrebe 

stambeno poslovno smještajno turističkog kapaciteta, promijeni namjena zemljišta iz zone 

povremenog stanovanja u građevinsko zemljište, te podržava inicijativu u pokretanju postupka 

izmjena prostorno planske dokumentacije u sklopu planiranih aktivnosti koje će provoditi i 

Hrvatske željeznice.  

Ovlašćuje se Općinski načelnik da poduzme aktivnosti prema izrađivaču prostornih 

planova, Zavodu za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije o zajedničkom koordiniranju 

aktivnosti na tkz. točkastim izmjenama Prostornog plana uređenja Općine Brodski Stupnik.  

 

KLASA: 350-01/20-01/04 

URBROJ:2178/03-02-20-2 

Brodski Stupnik, 26. kolovoz 2020. godine   

 

Točka 18. Pitanja i prijedlozi vijećnika  

 

Maja Medved: Postavlja upit da li su riješavane prijave za javne radove, kada će se popraviti 

ograda na NK jer postoji ugroza za ljude, održava prostor oko željezničkih stajališta (Kuti, 

Stupnik), odnosno da li je Vodovod upoznat s istjecanjem vode od trgovine ASKA? 

Goran Jelinić: Odobrena su nam svega tri djelatnika i proceddura je u tijeku, jer Zavod za 

zapošljavanje predlaže tko ima uvjete za rad.  Ograda ćese riješiti putem komunalnog poduzeća 



LOCORUM. Održavanje površina na željezničkim stajalištima u nadležnosti je HŽ. Zahtjev 

Vodovodu će se žurno uputiti za rješavanjem tog problema. 

Goran Jelinić: također se osvrće na problem održavanja javne površine u ulici Ilije Martinovića u 

Starom Slatiniku, te kada je komunalni redar vrati s godišnjeg dat ću nalog da se građani opomenu. 

Antonija Lončarić: Ponovno postavlja upit vezan za autocestu (postavljanje zvučnog zida)? 

Marko Čorak: Postavlja upit glede nadstrešnice u ulici Vijenac u Brodskom Stupniku – popravak 

klupa? 

Goran Jelinić: Nije još riješeno a planira se u sklopu rješavanja projekta Križnog puta gdje će se 

također postavljati klupe. 

Tomislav Lovinčić: Postavlja upit da li je Šumarija riješila putove nakon izvoza drvne mase? 

Goran Jelinić: Ističe da zna da je rješavan put u Gaiću a za ostale putove nema saznanja što će 

trebati provjeriti.  

  Kako pitanja i prijedloga više nije bilo, predsjedavajući je zaključio rad sjednice u 21,29 

sati. 

 

      Zapisničar:                                                              Predsjednik: 

 

 Dragica Lončar                                                      Zlatko Prskalo, bacc. admin. publ.    


