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      REPUBLIKA HRVATSKA  

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

    OPĆINA BRODSKI STUPNIK 

               Općinsko vijeće 

 

KLASA:021-05/21-02/01 

URBROJ:2178/03-02-21-2 

Brodski Stupnik, 17. veljače 2021. godine 

 

 

Z A P I S N I K 

  

o radu 26. sjednice Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik održane 17. veljače 2021. godine 

(srijeda) u 18,00 sati koja održana u prostorijama Općine Brodski Stupnik, Stjepana Radića 117. 

 

Nazočni:                                                                    Odsutni: 

1. Zlatko Prskalo, predsjednik                          1. Goran Blatančić 

2. Dražen Klisurić                                             2. Martin Horvatović 

3. Mile Magdić                                                  3. Jasna Bošković 

4. Tomislava Prskalo                                          

5. Antonija Lončarić                                           

6. Maja Medved                                                  

7. Tomislav Lovinčić 

8. Alen Ključević 

9. Marko Čorak, 

10. Josipa Gavran Ećimović 

 

Ostali nazočni: 

1. Goran Jelinić, općinski načelnik 

2. Dragica Lončar, pročelnica JUO 

3. Reza Marceković – Službenica JUO 

4. Nikola Čuljak – direktor KP LOCORUM d.o.o. 

5. Tomislav Bašić – nazočan na osobni zahtjev 

 

Zapisničar: Reza Marceković 

 

        Predsjedavajući otvara rad sjednice, pozdravlja sve nazočne i utvrđuje da je sjednici nazočno 

10 članova Općinskog vijeća, što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje. 

 Predlaže izmjenu i dopunu dnevnog reda tako da se iza točke 16. dodaju nove točke koje 

glase: 17. Prijedlog Odluke o zaduživanju Općine Brodski Stupnik za energetsku obnovu sustava 

javne rasvjete općine Brodski Stupnik,  18. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 

izvršenju proračuna Općine Brodski Stupnik za 2021. godinu, 19. Prijedlog Odluke o 

sufinanciranju troškova otplate duga korisnicima stanova u vlasništvu Republike Hrvatske, 20. 

Prijedlog Odluke o dodjeli kapitalne pomoći K.P. LOCORUM d.o.o. Brodski Stupnik za 

nabavkom kombi vozila s otplatom na lizing 21.a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti KP 

Locorum d.o.o.  na cjenika grobnih usluga na području Općine Brodski Stupnik 21.b) Prijedlog 

Odluke o davanju suglasnosti KP Locorum d.o.o. na cjenik održavanja javnih površina na području 

Općine Brodski Stupnik, 22. Pitanja i prijedlozi vijećnika, tako daje dnevni red na usvajanje kako 

slijedi: 
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D N E V N I   R E D: 

1.  Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik 

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

      prosinac 2020. godine  

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

4.  Prijedlog Odluke o zaduženju općine Brodski Stupnik temeljem kratkoročnog kredita za  

dopušteno prekoračenje po poslovnom računu  

5.  Prijedlog Odluke o predfinanciraju projekta „Mladi za stare“ u sklopu programa 

„ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA  - FAZA II“ koja se provodi na  

području Općine Brodski Stupnik  

6.  Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude na natječaju za prodaju poljoprivrednog  

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Brodski Stupnik  

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

kao javnog dobra u općoj uporabi – neotuđivo vlasništvo Općine Brodski Stupnik  

8. Prijedlog Odluke o prodaji udjela u vlasništvu Općine Brodski Stupnik 6/30 na k.č. broj 

5213/ k.o. Odvorci  

9. Prijedlog Izvješća o provedbi Plana gospodarenja komunalnim otpadom na području 

Općine Brodski Stupnik za 2020. godinu   

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

poljoprivrednih rudina na području općine Brodski Stupnik u 2020. godini   

11. 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 2020.g.  

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

doprinosa za 2020. godinu   

13. Prijedlog Izvješća o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu  

14. Prijedlog Izvješća o potrošnji financijskih sredstava iz Proračuna općine Brodski Stupnik 

dodijeljenih temeljem javnog natječaja za 2020. godinu za financiranje aktivnosti, 

projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge   
15. Informacija o sudskim postupcima Općine Brodski Stupnik koji se vode kod Općinskog 

suda u Slavonskom Brodu   

16. Informacija o nadoknadi sredstava za kupnju k.č. 4015/2 k.o. Lovčić  

17. Prijedlog Odluke o zaduživanju Općine Brodski Stupnik za energetsku obnovu sustava 

javne rasvjete općine Brodski Stupnik (nova odluka)  

18. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke izvršenju proračuna Općine Brodski 

Stupnik za 2021. godinu 

19. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova otplate duga korisnicima stanova u vlasništvu 

Republike Hrvatske  

20. Prijedlog Odluke o dodjeli kapitalne pomoći K.P. LOCORUM d.o.o. Brodski Stupnik za 

nabavkom kombi vozila s otplatom na lizing  

21. a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti KP Locorum d.o.o.  na cjenika grobnih usluga 

na području Općine Brodski Stupnik  

b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti KP Locorum d.o.o. na cjenik održavanja  

     javnih površina na području Općine Brodski Stupnik   

22. Pitanja i prijedlozi vijećnika  

 

 

    Dnevni red sa predloženi izmjenama i dopunama jednoglasno je usvojen. 
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Točka 1. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik 

Zlatko Prskalo: Daje na usvajanje Zapisnik o radu 25. sjednice Općinskog vijeća te kako primjedbi 

nije bilo, isti je jednoglasno usvojen. 

 

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

                prosinac 2020. godine  

Goran Jelinić: Podnosi izvješće, kako slijedi:  

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 srpanj-prosinac 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 izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 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 
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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 srpanj-prosinac 2020. godine, a temeljem gore navedenog, 

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

području Općine.  

Završeni su i isplaćeni projekti Energetske obnove zgrada: 

- Društveni dom –Stari Slatinik  

- Sportski dom-Stari Slatinik  

- Sportski dom-Brodski Stupnik 

- Prijavljen je projekt „Poljoprivredno-poduzetničkog inkubatora“ u našoj gospodarskoj zoni u 

sklopu ograničenog Javnog poziva MRRFEU za financiranje kroz ITU mehanizam UPSB (EU 

sredstva) ukupne vrijednosti 31.707.796,11 kn (84,97 % sufinanciranje) 

-Konačnom isplatom od strane APPRRR-a završen je projekt „Modernizacija strojeva i opreme“ na 

Mjeru 8.6.1. iz PRR RH 2014-2020, vrijednosti  299.000,00 kn (50% financiranje)  

-Provedba vrtića u našoj Općini se odvija bez problema uz maksimalnu popunjenost (40 djece) 

-Natječaj za zakup iz Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH – 

dostavljeno na suglasnost Ministarstva poljoprivrede, a Natječaj za prodaju je trajao do 16.12.2020. 

godine  

-Projekt izgradnje „Lovačke kuće“ u Starom Slatiniku je završen te je MRRFEU kroz PORLZ 

isplatilo sufinancirani ukupni iznos od 320.000,00 kn. Predstoji opremanje namještajem i ishođenje 

uporabne dozvole! 

-Potpisom Ugovora sa izvođačem radova započela je provedba aktivnosti projekta „Križni put i 

edukativna staza“ u Starom Slatiniku koji se 100% financira iz PRR RH 2014-2020 u okviru TO 

8.5.2. 

-Potpisan je Ugovor za izvođenje radova na rekonstrukciji ceste u ulici „Hrvatskog proljeća“ u 

Brodskom Stupniku te je započeto sa izvođenjem istih 

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

socijalne usluge za ranjive skupine unutar Općine je prošao fazu evaluacije te očekujemo pozitivnu 

Odluku ukupne vrijednosti projekta koja je nešto smanjena (2.585.488,68 kn) 

-Završen je projekt „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), za što smo podnijeli Zahtjev za isplatu 

-U kolovozu je započela provedba projekta „Socijalno uključivanje 65+“ koji se financira sa 

1.499.999,99 kn u 100% iznosu iz ESF-a, a kojim će se pružati socijalne usluge za osobe starije 

životne dobi sa područja naše Općine 

-U rujnu su završile 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. 

-Udruga STUP od 04.09. nastavlja provedbu Programa Zaželi u našoj Općini, koji će tijekom 12 

mjeseci (prijelazno razdoblje) zapošljavanjem 25 žena sa područja naše Općine provoditi identične 

aktivnosti. Ukupna vrijednost projekta je 2.184.000,00 kn, a na taj način će i naša  Udruga STUP 

jačati svoje kapacitete i reference za buduće projekte, a jedan od njih je i odobreni projekt 

„Važnost očuvanja pitke vode“ iz programa Zeleni pojas u sklopu kojeg INA d.d. sufinancira 

ekološke projekte te one za ublažavanje klimatskih promjena 

-Od 16.03. zbog suzbijanja širenja epidemije koronavirusa, aktiviran je rad Stožera civilne zaštite 

Općine Brodski Stupnik koji i u navedenom razdoblju uspješno koordinira i provodi sve aktivnosti 

i potrebne radnje po naputku nacionalnog Stožera CZ RH. 

-31.12.2020. uplaćeno je u državni proračun na posebni račun pri Min. financija iznos od 

10.000,00 kn sa pozicije proračunske pričuve za „Potresom pogođeno područje SMŽ“ 
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 -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. 2020. g. 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 za što je Općina 

krajem godine dobila naknadu u iznosu 49.000,00 kn za oštećenja na putevima. 

U ovom izvještajnom razdoblju Općina je u granicama svojih mogućnosti provodila 

socijalni i demografski program općine te program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji 

(odobreno 9 potpora) te je isplaćeno 30 naknada za novorođenčad. Općina je unaprijedila rad 

knjižnice te koordinirala rad TZ-a kojem je odobreno udruživanje u TZ „Meridiana Slavonica“ 

zajedno sa TZ-ima općina Nova Kapela i Oriovac čime će prestati djelovanje TZ-a Općine Brodski 

Stupnik. 

Ostvareni su nikad bolji financijski rezultati u povijesti Općine Brodski Stupnik : 

 2019.             2020. 

UKUPNI PRIHODI (AOP 001+289) 9.113.906 10.915.881 

UKUPNI RASHODI (AOP 281+341) 12.204.555 8.646.423 

UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP 403-404) 0 2.269.458 

 

Na kraju koristi priliku da se u ime svih djelatnika, svog zamjenika i sebe osobno zahvali 

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

konstruktivnim prijedlozima daju svoj doprinos u razvoju Općine. 

 

 

Z A K L J U Č A K 

u povodu Izvješća o radu Općinskog načelnika 

u razdoblju srpanj - prosinac 2020. g. 

 

 Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik prihvaća Izvješće Općinskog načelnika o 

provedenim aktivnostima u razdoblju srpanj-prosinac 2020. godine. 

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

 

KLASA: 023-01/21-01/08 

URBROJ:2178/03-02-21-3 

Brodski Stupnik, 17. veljače 2021.g. 

 

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

Dragica Lončar: 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 i 144/20), te je 

istim Zakonom, točnije člankom 32. 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 23.12.2020. godine. 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. 

Poglavlje Statuta vezano uz neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju, mijenjan je, te 

je postojeći članak  20., 21., 22., 27., 28., 29., . izmijenjen zbog  odredbi vezanih za referendum i 

zborove građana. U članku 35. dodaje se stavka koji regulira visinu naknade za rad u općinskom 
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vijeću i radnim tijelima po članu predstavničkog tijela tako da ukupna godišnja  naknada po članu 

ne smije iznositi u općini s više od 1000 do 5000  stanovnika – 6.000,00 kuna. Iza članka 40. 

dodaje se članak 40.a kojim se regulira tko može obnašati dužnost privremenog zamjenika 

općinskog načelnika. Također je člankom 47.a utvrđena mogućnost održavanja sjednice vijeća 

elektroničkim putem.     

Sukladno odredbama navedenog Zakona, ovom izmjenom Statuta  briše se članak 52. i 53. 

a koje se odnose na zamjenika načelnika, koji se po novom Zakonu više ne bira. Članak 54., 55., 

56., 65. se mijenjaju a odnose se na ovlasti općinskog načelnika.  

Također su iza članka 69. dodani novi članci koji 69.a kojim je regulirano da ako do isteka 

roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik, 

onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih 

rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi 

predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika. 

Člankom  69.b regulirano je da kada je u općini konstituirano novoizabrano Općinsko 

vijeće nakon provedenih prijevremenih izbora, do donošenja proračuna Općine financiranje se 

obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem Odluke o financiranju nužnih 

rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik. 

Člankom 69.c kada u postupku nadzora zakonitosti općeg akta nadležno tijelo državne 

uprave donese Odluku o obustavi proračuna, odnosno odluku o potvrdi Odluke općinskog 

načelnika o obustavi proračuna, za vrijeme trajanja obustave proračuna financiranje se obavlja 

izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem Odluke o financiranju nužnih rashoda 

i izdataka koju donosi općinski načelnik. Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske u postupku 

ocjene zakonitosti općeg akta ukine proračun općine, Općinsko vijeće dužno je donijeti Proračun u 

roku od 45 dana od objave presude Visokog upravnog suda republike Hrvatske u Narodnim 

novinama. Do donošenja proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda 

i izdataka temeljem o Odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski 

načelnik.“ 

Člankom 69.e  je regulirano to da će na  prijedlog tijela državne uprave nadležnog za 

lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno  raspustiti 

Općinsko vijeće i razriješiti općinskog načelnika sukladno odredbama članka 85.a) Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i imenovati će povjerenika sukladno zakonskim 

odredbama.“ 

Radi ispunjenja obveza propisanih člankom 32. 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 i 13/20) Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnosti 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 2021. 

godinu. 

 Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo 

   
Statutarnu odluku 

o izmjenama i dopuna Statuta općine Brodski Stupnik 

 

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

 

KLASA:022-01//21-01/01   

URBROJ:2178/03-02-21-2 

Brodski Stupnik, 17. veljače 2021. godine 
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Točka 4. Prijedlog Odluke o zaduženju općine Brodski Stupnik temeljem kratkoročnog  

                kredita za  dopušteno prekoračenje po poslovnom računu  

  

Goran Jelinić: Predlaže da se Općina Brodski Stupnik zaduži uzimanjem kratkoročnog kredita, na 

način da zatraži dopušteno prekoračenje po poslovnom računu IBAN:HR65 2340009 1803900008, 

koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d., do iznosa od 1.500.000,00 kuna, na rok do dvanaest 

mjeseci. Namjena kredita je premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava 

te za financiranje učešća u realizaciji kapitalnih projekata, zbog zatvaranja financijske konstrukcije. 

 Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo 

   

Odluku  

o zaduženju općine Brodski Stupnik temeljem kratkoročnog 

kredita za  dopušteno prekoračenje po poslovnom računu 

  

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

 

KLASA:403-01/21-01/01 

URBROJ:2178/03-02-21-3 

Brodski Stupnik, 17. veljače 2021. godine 

 

Točka 5. Prijedlog Odluke o predfinanciraju projekta „Mladi za stare“ u sklopu programa   

               „ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA  - FAZA ii“ koja se provodi na    

               području Općine Brodski Stupnik  

Goran Jelinić:Pojašnjava kako je na pragu nove  poslovne godine potrebno  stvoriti mogućnost za  

predfinanciranje  projekta, to jest, osigurati sredstva koja bi provoditelj projekta koristio isključivo 

za financiranje izdataka nastalih provedbom projekta, a za koja još nije ostvario pravo na isplatu 

temeljem ugovora s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. 

         Rasprave po ovoj točki nije bilo te je Općinskog vijeće na prijedlog Predsjednika jednoglasno 

donijelo  

Odluku 

o predfinanciraju projekta „Mladi za stare“ u sklopu programa „ZAŽELI – 

PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA  - FAZA II“ koja se provodi na 

području Općine Brodski Stupnik 

 

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

 

KLASA:402-01/21-01/19 

URBROJ:2178/03-02-21-2 

Brodski Stupnik, 17. veljače 2021. godine 

 

Točka 6. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude na natječaju za prodaju  

               poljoprivrednog  zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine  

               Brodski Stupnik  

Dragica Lončar:Informira da je za natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 

bio otvoren u razdoblju  od 16.11.2020.-16.12.2020. godine. Po raspisanom natječaju zaprimljeno 

je deset ponuda koje je  Povjerenstvo otvaralo   04.01.2021. Nakon detaljnog pregleda 

Povjerenstvo je utvrdilo dvije nevažeće ponude. Ukupna površina koja se natječajem daje na 

prodaju  iznosi 48 ha, a ponuditelji su dali ponude na svega 7,684 ha. Navodi ponuditelje po 

katastarskim česticama.   U nastavku pojašnjava proceduru koja slijedi nakon donošenja odluke o 

izboru najpovoljnijih ponuda  

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

donijelo  
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Odluku 

o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za prodaju poljoprivrednog  zemljišta u 

vlasništvu RH na području Općine Brodski Stupnik od 16.11.2020.g. 

 

 

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

 

KLASA:945-01/20-01/04 

URBROJ:2178/03-02-21-74 

Brodski Stupnik, 17. veljače 2021. godine 

 

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

               Stupnik   kao javnog dobra u općoj uporabi – neotuđivo vlasništvo Općine  

               Brodski Stupnik  

Goran Jelinić: Pojašnjava kako se radi o putu za „Gaj“ koji je u naravi vlasništvo RH i čije je 

održavanje u obvezi Općine. Nadalje, informira kako postoji interes od strane  mještana ( Kaurić) 

za kupnju čestice uz put koji se obratio općini sa zamolbom za upis puta u nerazvrstane ceste, a 

radi lakšeg rješavanja imovinsko pravnih odnosa pri kupnji zemljišta. 

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

donijelo  

Odluku 

o upisu statusa nerazvrstane ceste na području Općine Brodski Stupnik 

kao javnog dobra u općoj uporabi – neotuđivo vlasništvo Općine Brodski Stupnik 

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

 

KLASA:940-01/21-01/04 

URBROJ:2178/03-02-21-2 

Brodski Stupnik, 17. veljače 2021. godine 

 

Točka  8.Prijedlog Odluke o prodaji udjela u vlasništvu Općine Brodski Stupnik 6/30 na k.č.    

                broj   5213  k.o. Odvorci  

Goran Jelinić: Daje informaciju o zamolbi Davida Kovačevića iz Krajačića  za rješavanjem statusa 

obiteljske kuće koja je nekada  bila u vlasništvu obitelji. Obzirom da Općina nema interes za kč br. 

5213 KO Odvorci u kojoj ima udjel u vlasništvu 6/30,  predlaže donijeti odluku o prodaji udjela u 

vlasništvu kako bi se  podnositelju omogućilo rješavanje imovinsko pravnih poslova vezanih za 

navedenu česticu. 

   

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

donijelo  

 

Odluku 

o prodaji suvlasničkog dijela  6/30 Općine Brodski Stupnik na zemljištu   

k.č. broj 5213/ k.o. Odvorci 

 

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

 

KLASA:940-01/20-01/22 

URBROJ:2178/03-02-21-6 

Brodski Stupnik, 17. veljače 2021. godine 
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 Točka 9. Prijedlog Izvješća o provedbi Plana gospodarenja komunalnim otpadom na    

                području  Općine Brodski Stupnik za 2020. Godinu   

Goran Jelinić: Ističe kako  je u siječnju 2018.g. usvojen Plan gospodarenja otpadom Općine 

Brodski Stupnik za razdoblje od 2017.-2020. godine. Na području Općine djeluje komunalno 

poduzeće „Jakob Becker“ koje na temelju ugovora o koncesiji vrši skupljanje, odvoz i zbrinjavanje 

komunalnog otpada. Reciklažno dvorište i dvorište za građevinski otpad još nije regulirano. Kako 

bi privremeno riješili ovaj problem,  upućen je zahtjev Općini Oriovac za dopuštenjem dovoza 

otpada građanima sa područja Općine Brodski Stupnik u reciklažno dvorište  Općine Oriovac. 

Tijekom 2021.g. slijedi podjela spremnika za odvajanje korisnog otpada koji se trenutno odvaja u 

namjenski određene vreće. U nastavku daje podatke o količinama prikupljenog otpada po vrstama. 

Maja Medved:  Postavlja upit zbog čega je Općina dobila kaznu za predane količine otpada. 

Goran Jelinić: Pojašnjava da je to iz razloga jer bi  količina otpada u odnosu na  broju stanovnika 

trebala biti  manja 

Maja Medved: Postavlja upit je li to zbog nerazdvajanja otpada. 

Goran Jelinić: Potvrđuje i pojašnjava kako Općina nije imala izbora obzirom da je Jakob Becker 

bio jedini koncesionar za ovo područje, a koji nije stigao na vrijeme stvoriti preduvjete za odvojeno 

prikupljanje otpada. 

Dražen Klisurić: Postavlja upit hoće li biti dane kakve upute o načinu odvajanja otpada. 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako će građani putem letaka  biti educirani o načinu odvajanja otpada. 

  

                Nakon provedene rasprave, a na prijedlog Predsjednika, Općinsko vijeće jednoglasno 

donosi  

ZAKLJUČAK 

O usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja komunalnim otpadom 

na području   Općine Brodski Stupnik za 2020. Godinu 

 

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

 

KLASA:351-01/21-01/03 

URBROJ:2178/03-02-21-6 

Brodski Stupnik, 17. veljače 2021. godine 

 

 Točka 10.Prijedlog Izvješća o provedbi agrotehničkih mjera za uređenje i održavanje  

                  poljoprivrednih rudina na području općine Brodski Stupnik u 2020. Godini   

Dragica Lončar: Napominje kako je Općina obvezna do 31. ožujka 2021.  podnijeti  Izvješće o 

provedbi agrotehničkih mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na svom području. U 

nastavku detaljno navodi mjere propisane Odlukom .  

 

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

donijelo  

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za uređenje i održavanje  

                  poljoprivrednih rudina na području općine Brodski Stupnik u 2020. Godini   

 

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

 

KLASA:320-01/21-01/02 

URBROJ:2178/03-02-21-4 

Brodski Stupnik, 17. veljače 2021. godine 
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 Točka 11. 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 2020.g.  

Dragica Lončar: Pojašnjava kako članak 49. Zakona o poljoprivrednom zemljištu obvezuje 

općinskog načelnika na davanje  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 2020.g. 

Sredstva su ostvarena u ukupnom iznosu od 368.878,63 kuna, a čine ih sredstva za zakupa u iznosu 

od 52.063,01 kuna, sredstva od koncesije u iznosu 240.875,48 kune te sredstva od prodaje u iznosu 

od 75.940,14 kuna. Sredstva su utrošena za uređenje ruralnog prostora, tekuće održavanje poljskih 

putova i brdskih kanala i održavanje zapuštenog zemljišta u vlasništvu RH.  

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

donijelo  

ZAKLJUČAK 

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

ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva i koncesije 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

 na području Općine Brodski Stupnik za 2020.g. 

 

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

 

KLASA:402-01/21-01/17 

URBROJ:2178/03-02-21-3 

Brodski Stupnik, 17. veljače 2021. godine 

 

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

                  šumskog doprinosa za 2020. Godinu   

Dragica Lončar: Pojašnjava kako je na temelju članka 65 Zakona o šumama općinski načelnik 

obvezan do kraja ožujka podnijeti izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog 

doprinosa za prethodnu godinu. Sredstva šumskog doprinosa za 2020.g. ostvarena su u iznosu od 

570.401,75 kuna i utrošena za izgradnju komunalne infrastrukture sukladno programu građenja 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Brodski Stupnik za 2020.g. 

      Općinsko vijeće na prijedlog Predsjednika jednoglasno je donijelo 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od 

šumskog doprinosa za 2020. Godinu 

 

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

 

KLASA:402-01/21-01/16 

URBROJ:2178/03-02-21-3 

Brodski Stupnik, 17. veljače 2021. godine 

 

Točka 13. Prijedlog Izvješća o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od  

                  naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu  

Dragica Lončar:Pojašnjava da temeljem članka 31. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim 

zgradama i člankom 48. Statuta općine Brodski Stupnik općinski načelnik podnosi izvješće o 

izvršenju Programa sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 

u prostoru za 2020.g. Naglašava kako se kroz godine smanjuje ovaj prihod te je za 2020. Ostvaren 
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sa svega 7.661,22 kuna , a utrošen je za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja 

sukladno Programu izgradnje objekata i  uređaja komunalne infrastrukture za 2020.g. 

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

donijelo  

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od 

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu 

 

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

KLASA:402-01/21-01/15 

URBROJ:2178/03-02-21-3 

Brodski Stupnik, 17. veljače 2021. godine 

 

Točka 14. Prijedlog Izvješća o potrošnji financijskih sredstava iz Proračuna općine Brodski  

                 Stupnik dodijeljenih temeljem javnog natječaja za 2020. godinu za financiranje    

                 aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge 

Dragica Lončar:  Pojašnjava da je Općina, sukladno Pravilniku o financiranju aktivnosti, projekata 

i programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna,  raspisala javni 

natječaj za dodjelu sredstava udrugama, a Povjerenstvo za provedbu natječaja  je po izvršenoj 

administrativnoj provjeri uputilo općinskom načelniku prijedlog dodjele sredstava na daljnji 

postupak donošenja odluke. U nastavku navodi raspodjelu po udrugama i iznosima. Nakon 

donesene Odluke o dodjeli sredstava, Općinski načelnik je zaključio ugovor o dodjeli sredstava sa 

udrugama kojim su regulirane sve obveze korisnika i davatelja sredstava. Odobrena sredstva po 

zaključenim ugovorima za 2020.g. su u cijelosti isplaćena svim udrugama osim NK Slavonac čiji 

iznos je umanjen za 21.124,68 kuna zbog nenamjenskog trošenja odobrenih sredstava po Ugovoru. 

Dodatno, udruga NK Slavonac te udruga Eko – etno selo Lovčić nisu u propisanom roku dostavile 

traženo izvješće za 2020.g dok udruga Sindikat umirovljenika-podružnica Brodski Stupnik nije 

uopće dostavila izvješće. Detaljnim uvidom utvrđeno je da udruge „Udruga 108. Brigada , 

Lovačko društvo oriovac, Spretne ruke i udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka „Slavonac“  

trebaju dopuniti svoja izvješća.  

Zlatko Prskalo: Ističe kako je pomno pregledao izvješća i zaključio kako je nužno dodatno 

educirati udruge, to jest, osposobiti ih za podnošenje izvješća. 

Marko Čorak: Postavlja upit koje su posljedice dostavljanja izvješća izvan roka. 

Goran Jelinić: Navodi kako članak 4. Ugovora o dodjeli sredstava govori da su udruge dužne 

dostaviti izvješće ( opisno i financijsko) do 31. siječnja.  

Tomislav Lovinčić: Izražava žaljenje zbog ove situacije obzirom da će to pogoditi građane koji 

sudjeluju u radu udruga. 

Goran Jelinić: Napominje kako udruge imaju svoj statut prema kojemu mogu postupiti kako ne bi 

rad  udruge ispaštao zbog jedne osobe. 

           Po provedenoj raspravi, na prijedlog Predsjedavajućega, Općinsko vijeće jednoglasno 

donosi  

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju  Izvješća o potrošnji financijskih sredstava iz Proračuna općine 

Brodski  Stupnik dodijeljenih temeljem javnog natječaja  za 2020. Godinu za financiranje 

aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge 

 

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

 

KLASA:402-01/21-01/06 

URBROJ:2178/03-02-21-27 

Brodski Stupnik, 17. veljače 2021. godine 
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Točka 15. Informacija o sudskim postupcima Općine Brodski Stupnik koji se vode kod  

                 Općinskog suda u Slavonskom Brodu   

 

Goran Jelinić: Svi predmeti su vezani za nekretninu u vlasništvu Općine Brodski Stupnik , k.o 

Brodski Stupnik, k.č.br.4048/3 Kuća i dvorište u Selu sa 244m 2 , koja u naravi predstavlja 

poslovni prostor i nus prostorije (ukupne površine 115 m2). 

Navedenu nekretninu je Općina prenijela u svoje vlasništvo 23.01.2017. okončanim 

postupkom koji je rezultirao Rješenjem o naknadno pronađenoj ostavinskoj imovini. 

Prije Domovinskog rata u navedenom prostoru je bila trgovina, a za vrijeme ratnih događanja 

u istom prostoru je bilo skladište za humanitarnu pomoć, a jedno vrijeme je prostor koristio 

DVD Brodski Stupnik. 

Zakon je obavezivao JLS da se trebaju brinuti o svim objektima na svom području za koje 

nije utvrđeno vlasništvo tako da je Općina navedeni prostor dala u zakup za trgovinu K-IVA 

d.o.o., dir.Tomislav Bašić (24.01.1997.). 

Gosp. Tomislav Bašić, odnosno gđa. Biljana Bašić kao ovlaštena osoba Agrobit d.o.o. 

nastavljaju korištenje prostora u svim narednim godinama sve do danas, potpisujući ugovore o 

zakupu poslovnog prostora (27.03.2006.; 02.04.2012.). 

Kroz sudske postupke koji će slijediti, pojavljuje se dokument „Sporazum o korištenju i 

čuvanju nekretnine) potpisan 03.12.2012.godine između Agrobit d.o.o. kao trenutnog 

posjednika i Vučjak d.o.o. , ul. Vojvode Stepe Stepanovića br.6, Srpski Brod (BiH) koji se 

predstavlja kao pravni slijednik tvrtke koja je prije rata bila u posjedu nekretnine u kojoj je 

bila trgovina. 

25.04.2014. godine Agrobit d.o.o. traži očitovanje od Općine o vlasništvu i pravu na 

nekretninu. 

Za vrijeme trajanja svih ugovora o zakupu poslovnog prostora, isti se od zakupnika uz 

određena kašnjenja plaćaju sve do 2016.godine kada u potpunosti prestaje plaćanje ugovorne 

obveze. 

30.01.2017. u predmetu P-28/17 tužitelj Agrobit d.o.o. tuži Općinu, radi utvrđenja 

ništetnosti (Ugovor o zakupu nije bio solemniziran). Presuda od 4.5.17.g. kojom je usvojen 

zahtjev za utvrđenje, potvrđena presudom Županijskog suda Velika Gorica Gž-929/17 od 

5.12.2018.g. 

08.05.2017. Ps-5/17 tužitelj Općina tuži Agrobit d.o.o. radi predaje u posjed nekretnine, 

odnosno iseljenja iz prostora. Presuda u korist Općine za iseljenje donesena 24.1.18.g. te je 

odbijen prijedlog da se u predmet uključi „umješač“ Vučjak d.o.o. Tuženi je uložio žalbu i 

predmet se još uvijek nalazi na rješavanju na drugostupanjskom sudu 

Nakon pokušaja naplate potraživanja u pokrenutom predmetu P-144/17 tužitelj Općina tuži 

Agrobit d.o.o. radi naknade umjesto neplaćene zakupnine- predmet čeka rješavanje 

predmeta „ iseljenja“. 

05.02.2018. P-11/18 tužitelj Vučjak d.o.o. protiv tuži Općinu radi utvrđivanja prava 

vlasništva nad nekretninom. Osporava se pravo vlasništva Općine nad nekretninom 

k.č.br.4048/3 Kuća i dvorište u Selu sa 244m 2 , koja u naravi predstavlja poslovni prostor i nus 

prostorije (ukupne površine 115 m2), a koju je Općina prenijela u svoje vlasništvo 

23.01.2017. okončanim postupkom koji je rezultirao Rješenjem o naknadno pronađenoj 

Izvještaj o sudskim postupcima u koje je uključena Općina Brodski Stupnik 

ostavinskoj imovini. Tužitelj dostavlja kao dokaz neovjerenu kopiju Ugovora o kupoprodaji 

nekretnine iz 1969.godine 

Prvostupanjska presuda biti će proglašena 16.3.2021.g. 

22.03.2018. P-10/18 tužitelj Vučjak d.o.o. podnosi tužbu protiv Općine, Mladena 

Lončarić i Ankice Klisurić, rođ. Lončarić, radi utvrđenja da određena imovina ne ulazi u 

ostavinu- Tužba je pravomoćno odbijena presudom od 29.11.18.g. koja je potvrđena 

drugostupanjskom presudom Županijskog suda Zagreb broj Gž-108/20 od 2.6.20.g. 

14.06.2019.godine Agrobit d.o.o. dostavlja po punomoćeniku „Zahtjev za sklapanje Ugovora 
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o zakupu nekretnine (poslovnog prostora), gdje navodi da je spreman platiti jednokratnu 

naknadu za korištenje poslovnog prostora i to od dana isteka prethodnog Ugovora o zakupu 

(od 01.03.2017.-30.06.2019.) u ukupnom iznosu 49.410,00 kn. 

Na navedeno se Općina očitovala da je prijedlog namirenja neosnovan jer bez obzira na 

presudu za ništetnost Ugovora (koji nije bio solemniziran), Općina je tražila naknadu po 

alternativnoj osnovi na ime korištenja tuđe stvari. 

Općina je izrazila spremnost za sklapanjem Ugovora o najmu prostora ukoliko Agrobit 

d.o.o.podmiri sva obračunata dugovanja koja su na dan 26.06.2019. iznosila 170.513,00 kn 

bez bilo kojeg obračuna određene „izgubljene dobiti“ na ime nekorištenja dostupnih izvora 

financiranja za rekonstrukciju i adaptaciju navedenog prostora. 

Tomislav Bašić: Pozdravlja sve nazočne, slaže se sa iznesenim činjenicama no upućuje na situaciju 

gdje Općina nije mogla dati suglasnost za postavljanje nadstrešnice uz objekt jer nije bila u 

svojstvu vlasnika. Ukazuje da su Lazić Stevo i njegov suvlasnik prodali  objekt  firmi „Vučjak“ iz 

Bosanskog Broda te da u to vrijeme nije postojala obveza upisa u vlasništvo. Napominje kako 

postoje izjave svjedoka te da tu transakciju mogu potvrditi svi koji su u to vrijeme radili u   firmi 

Vučjak. Traži da se nađe i  istraži originalni  ugovor o prodaji. Isto tako napominje kako je od 

općine tri puta traženo da se očituje je li vlasnik objekta.  

Goran Jelinić: Napominje kako se svi spisi nalaze u predmetu i dostupni su na uvid. Ukoliko je ova 

djelatnost od značaja za žitelje općine, stojimo na raspolaganju i otvoreni smo za rješavanje 

situacije, posebice ukoliko ima interesa za kupovinu objekta. 

Alen Ključević: Napominje kako je sva ova rasprava upitna obzirom da postupak još traje i 

očekuje se presuda 

Zlatko Prskalo: Također potiče na sporazumno rješenje ali i na poštivanje sudskih odluka kakve 

god bile. 

Goran Jelinić: Ističe činjenicu da su Načelnik i Vijeće obvezni   štititi interes Općine. 

          Općinsko vijeće primilo je Informaciju o sudskim postupcima na znanje te jednoglasno 

donijelo 

 

ZAKLJUČAK 

u povodu Informacije o sudskim postupcima koji se vode kod 

Općinskog suda u Slavonskom Brodu 

 

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

 

KLASA:023-01/21-01/05 

URBROJ:2178/03-02-21-3 

Brodski Stupnik, 17. veljače 2021. godine 

 

Točka 16. Informacija o nadoknadi sredstava za kupnju k.č. 4015/2 k.o. Lovčić  

 

Dragica Lončar: Pojašnjava kako je Općina Brodski Stupnik 1999.godine na temelju Rješenja 

Ureda za imovinsko-pravne poslove raspisala natječaj i prodala između ostalih i kč.br. 15/2 KO 

Lovčić Slavku Aladroviću koji istu cijelo vrijeme i koristi. Općinski sud kojemu je postupak 

predan 2000.g.  tek 2003.g. donosi rješenje o  odbijanju provedbe čestice u vlasništvo kupca  iz 

razloga što se na istoj vodila zabilježba tereta za korist SIZ socijalne zaštite u Slavonsko Brodu 

koja je na zahtjev Centra za socijalnu skrb u veljači 2007. prenijela na pravnog sljednika-Centra za 

socijalnu skrb. Obzirom da se radi  propustu Ureda za imovinsko pravne poslove koji je donio 

nevažeće rješenje, a za tim i Općine Brodski Stupnik koja je na temelju toga rješenja raspisala 

natječaj, smatra potrebnim naći način da se pomogne u otkupu jer je Centar na inicijativu Općine i 

u cilju rješavanja ovog problema raspisao natječaj za kč.4015/2 za koju se ponovo javio Slavko 

Aladrović. 
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Goran Jelinić: Dodatno pojašnjava kako je to problem koji je trebao biti riješen 1999.g. ali zbog 

navedenog propusta gosp. Aladrović ponovno mora kupiti nekretninu koju je već jednom platio te 

predlaže da se nađe način da ga se obešteti. 

Maja Medved: Postavlja upit pristaje li Slavko Aladrović na to. 

Goran Jelinić: Potvrđuje.  

             Nakon provedene rasprave Općinsko vijeće prihvatilo je prijedlog Načelnika za naknadu 

sredstava Slavku Aladroviću te na prijedlog Predsjednika jednoglasno donosi 

 

ODLUKU 

o nadoknadi  sredstava za kupnju kč. 4015/2 KO Lovčić 

 

 

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

 

KLASA:940-01/14-01/14 

URBROJ:2178/03-02-21-20 

Brodski Stupnik, 17. veljače 2021. godine 

 

Točka 17. Prijedlog Odluke o zaduživanju Općine Brodski Stupnik za energetsku obnovu  

                  sustava javne rasvjete općine Brodski Stupnik  

Goran Jelinić: Pojašnjava kako je nužno u ovoj Odluci odrediti točan iznos kredita koji se traži od 

Hrvatske banke za obnovu i razvoj sukladno inicijalnoj ponudi a on iznosi 1.226.384,00 kuna te je 

nužno također nužno odrediti rok dospijeća prve rate treba i to 31.01.2022. Stoga predlaže da se 

donese ova Odluka. 

Zlatko Prskalo: Plan je bio da se sa svih kuća skine javna rasvjeta osim u Lovčiću jer to nije 

moguće. Radi se o led rasvjeti i planira se ušteda na godišnjoj razini od cca 111.000,00 kuna.  

 Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

Odluka 

o zaduživanju Općine Brodski Stupnik za energetsku obnovu 

sustava javne rasvjete općine Brodski Stupnik 

 

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

 

KLASA:403-01/20-01/02 

URBROJ:2178/03-02-21-11 

Brodski Stupnik, 17. veljače 2021. godine 

 

 

Točka 18. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju proračuna Općine  

                  Brodski Stupnik za 2021. godinu 

 

Dragica Lončar: Zbog ishođenja suglasnosti od Ministarstva financija za zaduženje za realizaciju 

kredita za energetsku obnovu sustava javne rasvjete općine Brodski Stupnik, nužno je uskladiti 

ranije donesenu Odluku o izvršenju proračuna za 2021. godinu točnije potrebno je donijeti čl. 19.a 

gdje će se navesti da će se Općina dugoročno zadužiti za iznos od 1.226.384,00 kuna, kao i 

uzimanje kratkoročnog kredita dopuštenim prekoračenjem do 1.500.000,00 kuna na rok od godinu 

dana. 

 Kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće na prijedlog Predsjedavajućeg jednoglasno,  

donosi     

Odluku  

o izmjenama i dopuna Odluke o izvršenju proračuna  
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općine Brodski Stupnik za 2021. godinu  

  

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

 

KLASA:400-06/21-01/02 

URBROJ:2178/03-02-21-3 

Brodski Stupnik, 17. veljače 2021. godine 

 

 

Točka 19. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova otplate duga korisnicima stanova u             

                 vlasništvu Republike Hrvatske  

Goran Jelinić: Informira kako je napokon riješena problematika stanova u Omladinskoj ulici na 

način da je iste preuzelo Ministarstvo državne imovine,  koje je retroaktivno naplatilo  dug 

stanarima za razdoblje 2018.-2020. godine što je mnoge dovelo u financijski problem. Ponuđena je 

mogućnost otplate duga na 12 obroka ali iznos ukupnog duga po obvezniku prelazi iznos od 

10.000,00 kuna što je na niska primanja  prevelik udar.  Stanari se obraćaju Općini sa zamolbama 

za pomoć. Predlaže donijeti odluku da im se pomogne kroz jednokratnu pomoć. 

Marko Čorak: Postavlja upit o kojem se iznosu radi 

Goran Jelinić: Pojašnjava da bi se svaki slučaj procijenio po imovinskom cenzusu uz potvrde o 

prihodu kućanstva. 

Zlatko Prskalo: Podržava da kriterij dodjele pomoći bude financijska situacija. 

Maja Medved: Postavlja upit tko je obveznik održavanja zgrade. 

Goran Jelinić. Pojašnjava da stambena zgrada mora izabrati upravitelja zgrade, stanari se moraju 

organizirati i izabrati svog predstavnika koji će angažirati tvrtku-upravitelja. 

        Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

ODLUKU 

o sufinanciranju troškova otplate duga korisnicima stanova u vlasništvu 

Republike Hrvatske (Omladinska ulica i Rižino polje) 

 

 

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

 

KLASA:402-01/21-01/24 

URBROJ:2178/03-02-21-1 

Brodski Stupnik, 17. veljače 2021. godine 

 

Točka 20. Prijedlog Odluke o dodjeli kapitalne pomoći K.P. LOCORUM d.o.o. Brodski   

                  Stupnik za nabavkom kombi vozila s otplatom na lizing  

Goran Jelinić: Napominje kako je sadašnje kombi vozilo u vlasništvu Poduzeća staro i ima velike 

godišnje troškove. Poduzeće ima ponudu od auto kuće Peugeot na iznos od 248.900,00 kuna. 

Prodajom starog kombi vozila i potporom Općine, poduzeće bi kupilo vozila na lizing. 

Nikola Čuljak: Dodatno pojašnjava da će Poduzeće koristiti predporez u iznosu od 50.000,00 kuna  

Goran Jelinić: Naglašava kako ova stavka trenutno nije u proračunu, ali kroz dva mjeseca planira 

se rebalans na kojemu će biti uvrštena. 

          Nakon provedene rasprave, na prijedlog Predsjednika Općinsko vijeće jednoglasno je 

donijelo  

Odluku 

o dodjeli kapitalne pomoći K.P. LOCORUM d.o.o. Brodski 

Stupnik za nabavkom kombi vozila s otplatom na lizing 

 

Akt u propisanoj formi u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
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KLASA:402-01/21-01/21 

URBROJ:2178/03-02-21-2 

Brodski Stupnik, 17. veljače 2021. godine 

 

Točka 21.a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti KP Locorum d.o.o.  na cjenik grobnih  

                      usluga na području Općine Brodski Stupnik  

b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti KP Locorum d.o.o. na cjenik održavanja  

     javnih površina na području Općine Brodski Stupnik   

Nikola Čuljak: Obrazlaže prijedlog novog cjenika činjenicom da je zbog zdravstvenog stanja 

djelatnika sve teže organizirati ukop pokojnika te je najjednostavnije rješenje da ukope preuzme 

pogrebno poduzeće „Palma“ Trenutna cijena ukopa je 700,00 kuna, ali to je neodrživa cijena. 

Goran Jelinić. Predlaže prihvatiti prijedlog pogrebnog poduzeća „Palma „. Dodatno pojašnjava 

kako bi financijski dio išao  preko „Locorum“-a , a mogućnost subvencije od 300,00 od strane 

Općine i dalje bi ostala.  

        Isto tako obrazlaže cjenik održavanja zelenih površina koji nudi nove usluge radnim 

strojevima i opremom. 

Zlatko Prskalo: Postavlja upit koje poslove obavljaju zaposlenici u vremenu dok nije nastupila 

sezona košenja trave, a pogrebno poduzeće preuzima ukope. 

Nikola Čuljak: Pojašnjava da su djelatnici angažirani na bojanju stupova javne rasvjete te 

orezivanju drvoreda kroz naselja. 

         Po provedenoj raspravi, na prijedlog Predsjednika, općinsko vijeće jednoglasno donosi 

 

Odluku 

o davanju suglasnosti trgovačkom društvu  Locorum d.o.o.  Brodski Stupnik na cjenik 

grobnih   usluga na području Općine Brodski Stupnik 

 

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

 

KLASA:307-01/21-01/01 

URBROJ:2178/03-02-21-4 

Brodski Stupnik, 17. veljače 2021. godine 

 

Odluku 

o davanju suglasnosti trgovačkom društvu  Locorum d.o.o. Brodski Stupnik na cjenik 

održavanja javnih površina na području Općine Brodski Stupnik 

 

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

 

KLASA:307-01/21-01/01 

URBROJ:2178/03-02-21-5 

Brodski Stupnik, 17. veljače 2021. godine 

 

23. Pitanja i prijedlozi vijećnika  

 

Maja Medved:Postavlja upit je li u planu asfaltiranje Crkvenog puta. 

Goran Jelinić: Da, izrađena je geodetska podloga, no ne zna se kada će početi radovi. Uskoro će se 

raditi  parkiralište kod Vatrogasnog doma pa će se  u tom sklopu pokušati riješiti makar jedan dio 

ceste. 

Goran Jelinić: Predlaže donijeti odluku o pomoći obrtnicima, malim i srednjim poduzećima s 

područja Općine  zbog pandemije COVID-a u vidu subvencije mjesečnog iznosa komunalne 

naknade za svaki mjesec u kojemu je poduzetnik imao djelomičnu ili potpunu obustavu rada. 
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           Općinsko vijeće prihvatilo je prijedlog načelnika te je na prijedlog Predsjednika jednoglasno 

donijelo 

ODLUKU 

o dodjeli pomoći obrtnicima, malim i srednjim poduzećima s područja 

Općine Brodski Stupnik zbog epidemije bolesti COVID-19 

 

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

 

KLASA:311-01/21-01/02 

URBROJ:2178/03-02-21-1 

Brodski Stupnik, 17. veljače 2021. godine 

 

              Predsjedavajući je zaključio rad sjednice u 21,15 sati. 

 

 

Zapisničar: Reza Marceković                                         Predsjednik 

                                                                             Općinskog vijeća 

                                                                          

                                                                      Zlatko Prskalo, bacc. admin. publ.   


