
                                                                                   
      REPUBLIKA HRVATSKA  

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

    OPĆINA BRODSKI STUPNIK 

          OPĆINSKO VIJEĆE  

 

KLASA:021-05/21-02/07 

URBROJ:2178/03-02-21-2 

Brodski Stupnik, 22. studeni 2021. godine 

 

Z A P I S N I K 

 

o radu  4. sjednice Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik  održane  22.  studeni 2021. godine 

(ponedjeljak) u 18,00 sati u sali društvenog doma Brodski Stupnik, ulica Stjepana Radića 117, 

Brodski Stupnik. 

Nazočni:                                                              Odsutni: 

1. Zlatko Prskalo, predsjednik                       1. Alen Ključević 

2. Bernardica Čuljak                                      2. Jasna Bošković         

3. Maja Medved 

4. Alenka Mateša 

5. Marko Čorak 

6. Marija Rosandić 

7. Petar Bašić 

8. Dražen Klisurić 

9. Tomislav Lovinčić 

10. Martin Horvatović 

11. Nikolina Dudrak, nazočna od 18,40 

 

Ostali nazočni: Goran Jelinić-Općinski načelnik, Dragica Lončar –pročelnik Jedinstvenog 

upravnog odjela, Antonela Crljen, Reza Marceković – djelatnice Jedinstvenog upravnog odjela. 

Zapisničar: Reza Marceković 

 

Predsjedavajući otvara rad sjednice, pozdravlja nazočne i utvrđuje da je sjednici, od ukupno 

13 članova  nazočno 10 članova Općinskog vijeća, što čini dovoljan broj za pravovaljano 

odlučivanje. Sjednici Općinskog vijeća se u 18,40 pridružila i vijećnica Nikolina Dudrak. 

Predsjedavajući predlaže dopunu  dnevnog reda tako da točka 19. postaje točka 20., a točka  

19. glasi: Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje objekta LOVAČKE KUĆE-

VIDIKOVCA u Starom Slatiniku trgovačkom društvu „LOCORUM“ d.o.o. u 100%-om 

vlasništvu Općine Brodski Stupnik.   

Prijedloga za izmjene i dopune dnevnog reda više nije bilo te predsjedavajući daje na 

glasovanje dnevni red s predloženim izmjenama i dopunama kako slijedi: 

 

D N E V N I   R E D: 

1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik 

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

3. a) Prijedlog Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2022. godinu  

          b) Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2022. godinu                   

c) Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  

                 2022. godinu  

       d) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.godinu 



             e) Prijedlog Programa razvoja gospodarstva i ruralnog turizma Općine Brodski 

       Stupnik za 2022. godinu  

f) Prijedlog Programa vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane Općine    

      Brodski Stupnik za 2022.godinu  

g) Prijedlog Programa socijalne skrbi, zdravstvene zaštite  i zaštite okoliša na području  

        Općine Brodski Stupnik za 2022. godinu    

h) Prijedlog Programa izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu Općine Brodski             

Stupnik za 2022. godinu  

i) Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti za 2022. godinu 

4. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu 

5. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje 

izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području 

Općine Brodski Stupnik za 2022. godinu 

6. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene 

poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu  

7. Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru u 2022.g. 

8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Sporazum o suradnji tijekom izrade i provedbe 

Strategije razvoja urbanog područja  Slavonski Brod za financijsko razdoblje 2021-2027  

9. Prijedlog Odluke o provedbi ulaganja na području Općine Brodski Stupnik za projekt 

„Rekonstrukcija kuhinje u sali Društvenog doma u Brodskom Stupniku“  

10. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Brodski Stupnik u području 

prirodnih nepogoda za 2022. godinu 

11. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i 

nezavisnih članova  zastupljenih u  Općinskom vijeću Općine Brodski Stupnik u 2022. 

godini  

12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći, naknadama i drugim 

pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Brodski Stupnik  

13. Prijedlog Odluke o upravljanju imovinom u vlasništvu Općine Brodski Stupnik za 

2022.g.  

14. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite sa financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje općine Brodski Stupnik za 2022. – 2024. godina  

15. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Brodski 

Stupnik za 2022-2025. godina  

16. Prijedlog Zaključka o davanju prijedloga osoba za obavljanje mrtvozornike djelatnosti   

         za područje Općine Brodski Stupnik  

17. Razmatranje prijedloga Gorana Matanića iz Brodskog Stupnika za izvlaštenjem k.č. 

1399 k.o. Brodski Stupnik  

18. Razmatranje zamolbe Lovne grupe DUB Brodski Stupnik i Lovačke grupe LOVČIĆ  

19. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje objekta lovačke kuće-vidikovca u Starom 

Slatiniku trgovačkom društvu  „Locorum“ d.o.o. u 100%om vlasništvu Općine Brodski 

Stupnik 

20. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

         Dnevni red sa predloženim izmjenama i dopunama jednoglasno je usvojen. 

 

 

Točka 1: Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik 

Zlatko Prskalo: Daje na usvajanje Zapisnik o radu 03. sjednice Općinskog vijeća te kako primjedbi 

na tekst zapisnika nije bilo, isti je jednoglasno usvojen.  

 

 



Točka2. Izvješće o radu Općinskog načelnika općine Brodski Stupnik u protekom periodu 

 

Goran Jelinić: Daje izvješće za izvještajno razdoblje od  08. rujna - 22. studeni 2021., u kojemu je  

koordinirao i proveo niz aktivnosti na području Općine: 

- u završnoj fazi je (Odluka se objavljuje 23.11.2021.) provedba JN za projekt „Poljoprivredno-

poduzetnički inkubator“, a za isti smo potpisom Ugovora u iznosu 2.349.300,34 kn sa MRRFEU 

osigurali 50% sufinanciranja vlastitog učešća u projektu (tj. naših 15 %) 

- završeno je izvođenje radova „Izgradnje pješačkog mosta preko kanala Pavlovac u Brodskom 

Stupniku“ 

- završili smo sa izradom projektne dokumentacije za projekte: Izgradnja sportske dvorane, 

Rekonstrukcija/dogradnja i opremanje vrtića, Rekonstrukcija ulica Mije Vrljića, Zdravka Klašnje i 

Vinogradska, Izgradnja parkirališta pokraj vrtića, 

- u tijeku su postupci JN opremanja za 3 projekta iz mjere 8.5.2 za uređenje poučnih staza i 

vidikovaca za koje smo u 100% iznosu odobreni EU sredstvima, 

- u tijeku je izgradnja garaže (nadstrešnice) i uređenje dvorišta zgrade Općine, 

- postavljena je nova nadstrešnica na autobusnom stajalištu na sjevernoj strani ispred zgrade 

Općine, a „stara“ će biti premještena u Vinogradsku ulicu gdje do sada nije postojala. 

- prijavljeni su projekti na Mjeru 7.4.1. iz PRR RH: „Rekonstrukcija i dogradnja zgrade DVD-a“ te 

„Rekonstrukcija/dogradnja i opremanje vrtića“ i „Izgradnja sportske dvorane“ 

- Potpisivanjem ugovora završili smo sa postupkom prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

RH koje se nalazi na području Općine, 

- Osigurali smo u suradnji sa MUP-om kameru za nadzor brzine koja će biti postavljena na 

sjevernoj strani ispred ulaza na parking kod ulaza prema školi, a na natječaj MUP-a smo ponovo 

prijavili postavljanje semafora ispred škola u Brodskom Stupniku i Starom Slatiniku, 

- za župu Bučje koja upravlja i crkvom Sv.Martina u Lovčiću osigurali smo 200.000,00 kn iz 

MRRFEU za sanaciju crkve koja će se uz kapitalnu podršku i same Općine na taj način sačuvati od 

daljnje devastacije i propadanja, 

- realiziranim priključkom struje završili smo uređenje i opremanje Lovačke kuće u Starom 

Slatiniku koju planiramo maksimalno komercijalizirati prenošenjem upravljanja iste na trgovačko 

društvo Locorum d.o.o., 

- započeti projekti iz ESF-a se provode uspješno, 

 - održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, poljskih i brdskih putova  te kanalske mreže (III. 

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

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

program općine i nabavkom knjižne građe pomogla rad knjižnice te koordinirala rad TZ 

„Meridiana Slavonica“. 

Stanje žiro računa na dan 22.11.2021. iznosi -849.108,38 kn 

Maja Medved: Postavlja upit gdje će biti postavljena kamera za nadzor prometa. 

Goran Jelinić: Pojašnjava da će kamera biti postavljena u neposrednoj blizini zgrade Općine sa 

sjeverne strane, kod kućnog broja 125. 

Tomislav Lovinčić: Informira kako postoji interes udruge planinara za markiranjem i uređenjem 

planinarske staze u dijelu u kojem prolazi  kroz općinu Brodski Stupnik te ističe kako je uputio 

članove udruge da se prije poduzimanja tih aktivnosti obrate Općini. 

 

     Općinsko vijeće primilo je na znanje Izvješće Općinskog načelnika u proteklom periodu. 

 

 

Točka 3.a)  Prijedlog Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2022. godinu  

 

Goran Jelinić: Napominje  kako više ne postoji obveza donošenja Plana razvojnih programa  te 

analizira račun prihoda i rashoda prema kojemu su ukupni prihodi planirani u iznosu od 

48.200.724,53 kuna, dok su ukupni rashodi planirani u iznosu od 49.377.108,53 kuna. Razlika 

prihoda i rashoda u iznosu od 1.176.384,00 kuna sa manjkom iz prethodnih godina u iznosu od 



650.000,00 kuna i izdacima za otplatu zajmova u iznosu od 400.000,00 kuna bit će, sukladno 

računu finanicranja,  pokrivena  primicima  od nefinancijske imovine i zaduživanja u iznosu od 

2.226.384,00 kuna. Dodatno pojašnjava kako iskazani proračunski manjak u stvari predstavlja  

manjak po osnovi sufinanciranja projekata koji će biti refundirani u narednom razdoblju. Nadalje, 

analizira prihode po skupinama, od kojih su najznačajniji porezni prihodi u iznosu od 2.383.951,90 

kuna, Pomoći u iznosu  od 43.808.382,63 kuna (sredstva za realizaciju projekata),  prihodi od 

imovine  u iznosu od 542.730,00 kuna, prihodi od upravnih pristojbi i pristojbi po posebnim 

propisima i naknada u iznosu od 823.360,00 kuna, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih 

usluga i prihodi od donacija u iznosu od 47.300,00 kuna, prihodi od kazni, upravnih mjera i osali 

prihodi u iznosu od 310.000,00 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 

285.000,00 kuna, prihodi od prodaje neproizvedene imovine u iznosu od 276.000,00 kuna te 

prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 9.000,00 kuna.  Rashode analizira 

kroz posebni dio proračuna - programi i aktivnosti. Tako je program Mjere i aktivnosti za 

osiguranje rada iz djelokruga predstavničkog tijela planiran u iznosu od 44.000,00 kuna, program 

Obilježavanja državnih praznika i manifestacija  u iznosu od 73.000,00 kuna, program Mjere i 

aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga izvršnih tijela u znosu od 278.200,00 kuna, program 

Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela u iznosu od 

1.120.920,00 kuna, program izgradnja i održavanje objekata u vlasništvu općine u iznosu od 

1.592.100,00 kuna. 

Martin Horvatović: Napominje kako ne vidi stavku predviđenu za održavanje društvenog doma u 

naselju Krajačići. 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako je održavanje društvenog doma predviđeno kroz  aktivnost 

Održavanje objekata u vlasništvu općine. 

Nastavljajući analizu izdataka po programima iznosi kako je program Vatrogastvo, civilna zaštita i 

protugradna obrana planiran u iznosu od 392.000,00 kuna. Program Poticanje razvoja gospodarstva 

i poljoprivrede  planiran je u iznosu od 23.553.567,30 kuna, a u sklopu tog programa, uz 

najznačajniju aktivnost Izgradnje poljoprivrednog inkubatora   koja sama nosi 22.781.567,30 kuna 

i financirat će  se iz sredstava kapitalne pomoći,  ističe i  aktivnosti istraživanja sustava 

navodnajvanja te izgradnje komunalne infrastrukture u poslovnoj zoni – koje se također  planiraju 

financirati iz projekata. Nadalje, program Razvoj ruralnog turizma planiran je u iznosu od 

2.765.000,00 kuna, a sadrži aktivnosti tematskih parkova Rudnik, Zdenac i Lovačka priča te 

aktivanost izgradnje turističke infrastrukture,  koje se planiraju  financirati kroz projekte. Program 

Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiran je u iznosu od 1.274.519,72 kuna, 

a čine ga aktivnosti održavanja, groblja, javne razvjete,  javnih površina, kanalskih mreža, poljskih 

putova, nerazvrstanih cesta i dr.   

Maja Medved: Postavlja upit planira li se nastavak izgradnje javne rasvjete u sporednim ulicama. 

Goran Jelinić: Da. 

Tomislav Lovinčić: Moli da komunalno poduzeće u okvirima svojh mogućnosti sanira  prolaz 

ispod pruge u Starom Slatiniku gdje je potrebno iskopati kanal kako se voda ne bi zadržavala i 

nasuti kamenom kako bi poljoprivrednici mogli proći do svojih njiva.  

Goran Jelinić: U nastavku izlaganja ističe kako je Program Izgradnja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture planiran  sa 9.620.124,00 kuna, a većinom se odnosi na   aktivnosti koje se planiraju 

financirati kroz projekte, poput: vodoodvodnja (kroz Brod 2), cestogradnja, izgradnja ograde na 

groblju Brodski Stupnik, oborinska kanalizacija, izgradnja pješačkih staza, izgradnja biciklističkih 

staza, postavljanje nadstrešnica, postavljanje semafora, izgradnja mrtvačnice u Krajačićima, 

izgradnja parkirališta kod dječjeg vrtića dok se   rekonstrukcija i gradnja javne rasvjete  planira 

financirati kroz kredit HBOR. 

Program Zdravstvo i zaštita ljudi i okoliša planiran je u iznosu od 818.260,00 kuna, a od većih 

stavki ističe aktivnosti Reciklažnog dvorišta i Gospodarenje otpadom koje se planiraju financirati 

kroz projekte te aktivnost Deratizacije i Skloništa za životinje. Program Javne potrebe u kulturi 

planiran je sa 1.735.260,00 kuna, a najveće aktivnosti predstavljaju Obnova povijesnih građevina 

(kroz koju će se financirati dogradnja vrtića) te Obnova zgrade Škole Lovčić, također obje 

planirane sredstvima iz projekata. Program Javne potrebe u športu planiran je u iznosu od 



1.070.800,00 kuna, a osim tekućih donacija udrugama izgradnje malonogometnog igrališta u 

naselju Krajačići, planirane su aktivnosti Održavanja sportskih objekata i Dogradnja i 

rekonstrukcija, koje se planiraju financirati kroz projekte. Program Suradnja s udrugama civilnog 

društva i vjerskim zajednicama planiran je u iznosu od 116.400,00 kuna. Program Javne potrebe u 

odgoju i obrazovanju planiran je u iznosu od 1.959.620,00 kuna kojega čine aktivnosti 

sufinanciranja školskih i predškolskih programa  i projekata te prijevoza učenika, sufinanciranje 

boravka djece u dječjim vrtićima  za program koji nema vtić u Brodskm Stupniku. 

Martin Horavtović: Postavlja upit u kojem iznosu Općina sufinancira prijevoz srednjoškolaca iz 

naselja Krajačići. 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako je financiranje prijevoza učenika srednjih škola u nadležnosti 

Županije. 

Martin Horvatović: Pojašnjava kako su učenici iz naselja Krajačići koji polaze srednju školu u 

nepovoljnijem položaju  jer moraju platiti  cca 200,00 kuna mjesečnu kartu za autobus dok učenici 

iz naselja  Starog Slatinika i Brodskog Stupnika  imaju besplatan prijevoz vlakom. Postavlja upit 

može li Općina naći način i pomoći učenicima srednjih škola iz naselja Krajačići. 

Goran Jelinić: Podržava prijedlog navodeći kako će se od prijevoznog poduzeća „Ariva” zatražiti 

podatak o ukupnim troškovima za mjesečne karte učenika iz Krajačića i istražiti model da se  

putem ispostavljenog računa od strane prijevoznog poduzeća izmiri taj trošak. 

Dalje analizira Program i napominje kako su najveći iznosi planirani na aktivnostima Provedba 

vrtića (600.000,00 kuna) te izgradnja sportske dvorane (1.050.000,00 kuna) koju se planira 

financiranti kroz projekt. 

Petar Bašić: Daje osvrt na aktivnost Izgradnja sportske dvorane, smatrajući kako dvorana nije 

održiva ako neće biti u sklopu osnovne škole i ako neće biti financirana od strane Županije. 

Predlaže da se povede računa o ovim činjenicama obzirom da će ovakav objekt imati i visoke 

troškove održavanja.  

Goran Jelinić: Pojašnjava kako je do sada 5-6 puta traženo od Županije da u proračun uvrsti 

izgradnju školsko-sportske dvorane, za što  nije bilo sluha niti se o tome ikada raspravljalo. Isto 

tako, Općina već nekoliko godina ustupa svoju dvoranu u Društvenom domu za održavanje nastave 

tjelesnog odgoja učenika Područne škole Brodski Stupnik, za koju do sada nije dobila nikavu 

naknadu režijskih troškova iako senekoliko puta obraćala zahtjevima prema Županiji. Nadalje, 

izgradnjom dvorane kroz mrežu škola samo  za potrebe područne škole Brodski Stupnik, dobio bi 

se mali objekt. Ističe kako se izgradnja  sportske dvorane planira realizirati kroz sredstva EU te se 

slaže da  će za  održavanje takvog objekta biti potrebno izdvajati  određena sredstva, ali obzirom da  

je razvoj zajednice prioritet ove  Općine, potrebna su i ulaganja u tom pravcu. 

Tomislav Lovinčić:  Informira kako također postoji potreba za rješavanjem prostora za održavanje 

tjelesnog odgoja u Područnoj školi Stari Slatinik te predlaže razmotriti mogućnost izgradnje 

primjerenog objekta ili barem pripreme projektne dokumentacije. 

Goran Jelinić: Nastavlja  analizu izdataka tako da program Javne potrebe u socijalnoj skrbi i 

novčane pomoći iznosi  206.561,90 kuna. Program javnih radova iznosi 118.830,00 i financiran je 

u cijelosti sredstvima HZZ. Program Priprema i provedba projekta od interesa za Općinu (EU i 

ostali) planiran je u iznosu od 2.782.945.61 a čini ga aktivnost Stručne podloge za izradu planova 

te  aktivnosti  projekata „Samo aktivno”, „Sreća treće dobi” „Zaželi 3” i „Socijalno uključivanje 

65+”. Program Demografski razvoj Općine planiran je sa 255.000,00 kuna, a sastoji se od 

aktivnosti Stambeno zbrinjavanje građana, Aktivna demografska politika te Nabava poklon 

paketića djeci prigodom blagdana. 

         

             Predsjedavajući daje na glasovanje prijedlog Proračuna i programa  za 2022.g. 

              Po provednom glasovanju Općinsko vijeće, na prijedlog Predjednika, jednoglasno je 

donijelo  

 

PRORAČUN OPĆINE BRODSKI STUPNIK ZA 2022.GODINU 

S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024.G. 

 



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

 

KLASA:400-06/21-01/05 

URBROJ:2178/03-02-21-8 

Brodski Stupnik, 22. studenog 2021.g. 

 

 

 

b) Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2022. godinu        

Dragica Lončar: Pojašnjava točke prijedloga Odluke koje opisuju opće odredbe, strukturu i 

izvršavanje Proračuna, način trošenja i preraspodjele proračunskih sredstava, proračunsku zalihu, 

upravljanje imovinom i dugovima,  primjenu proračunskog računovodstva, financijsko 

računovodstvenu kontrolu i izvještavanje te uravnoteženje i izvršenje proračuna. 

         Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, Općinsko vijeće je   na prijedlog Predsjednika 

jednoglasno donijelo 

 

ODLUKU 

o izvršenju Proračuna Općine Brodski Stupnik za 2022.godinu 

 

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

 

KLASA:400-06/21-01/05 

URBROJ:2178/03-02-21-9 

Brodski Stupnik, 22. studenog 2021.g. 

 

c) Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2022.  

    godinu  

Goran Jelinić:  Analizira aktivnosti koje određuje  Program građena objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2022.g. 

 Po ovoj točki nije bilo rasprave te je Općinsko vijeće  na prijedlog Predsjednika 

jednoglasno donijelo 

 

PROGRAM 

 građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za  2022. godinu 

 

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

 

KLASA:402-01/21-01/78 

URBROJ:2178/03-02-21-2 

Brodski Stupnik, 22. studenog 2021.g. 

 

     

 d) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.godinu 

Goran Jelinić: Daje pojašnjenje    održavanja komunalne infrastrukture  za djelatnosti iskazane u  

općim odredbama. 

 Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, Općinsko vijeće  na prijedlog Predsjednika 

jednoglasno je donijelo 

 

PROGRAM 

održavanja komunalne infrastrukture 

u Općini Brodski Stupnik u 2022.godini 

 



 

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

 

KLASA:402-01/21-01/79 

URBROJ:2178/03-02-21-2 

Brodski Stupnik, 22. studenog 2021.g. 

 

e) Prijedlog Programa razvoja gospodarstva i ruralnog turizma Općine Brodski Stupnik za  

    2022. godinu  

Goran Jelinić: Daje pregled Programa razvoja gospodarstva i ruralnog turizma prema aktivnostima. 

 Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, Općinsko vijeće  na prijedlog Predsjednika  

jednoglasno je donijelo 

 

PROGRAM 

razvoja gospodarstva i ruralnog turizma Općine Brodski 

Stupnik za 2022. godinu 

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

 

KLASA:402-01/21-01/73 

URBROJ:2178/03-02-21-2 

Brodski Stupnik, 22. studenog 2021.g. 

 

f) Prijedlog Programa vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane Općine Brodski  

    Stupnik za 2022.godinu  

Goran Jelinić:Daje pregled Programa  po aktivnostima te kako rasprave nije bilo, Općinsko vijeće 

je na prijedlog Predsjednika jednoglasno donijelo 

 

PROGRAM 

vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane Općine 

Brodski Stupnik za 2022. godinu 

 

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

 

KLASA:402-01/21-01/76 

URBROJ:2178/03-02-21-2 

Brodski Stupnik, 22. studenog 2021.g. 

 

 g) Prijedlog Programa socijalne skrbi, zdravstvene zaštite  i zaštite okoliša na       

području  Općine Brodski Stupnik za 2022. godinu    

Goran Jelinić:Analizira Program po pojedinim stavkama unutar svake  aktivnosti. 

 Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, Općinsko vijeće  na prijedlog Predsjednika  

jednoglasno je donijelo 

 

PROGRAM 

socijalne skrbi, zdravstvene zaštite  i zaštite okoliša na 

području  Općine Brodski Stupnik za 2022. godinu 

 

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

 

KLASA:402-01/21-01/74 

URBROJ:2178/03-02-21-2 

Brodski Stupnik, 22. studenog 2021.g. 

 



h) Prijedlog Programa izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu Općine Brodski                   

    Stupnik za 2022. godinu  

Goran Jelinić: Daje kratki pregled Programa po aktivnostima te kako rasprave nije bilo, Općinsko 

vijeće je na prijedlog Predsjednika jednoglasno donijelo 

 

PROGRAM 

izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu Općine Brodski 

Stupnik za 2022. Godinu 

 

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

 

KLASA:402-01/21-01/77 

URBROJ:2178/03-02-21-2 

Brodski Stupnik, 22. studenog 2021.g. 

 

i) Program javnih potreba u području društvenih djelatnosti za 2022. godinu 

Goran Jelinić:Analizira Program javnih potreba u području društvenih djelatnosti  kroz aktivnosti . 

              Na predloženi Program nije bilo primjedbi te je Općinsko vijeće naprijedlog Predsjednika 

jednoglasno donijelo 

PROGRAM 

javnih potreba u području društvenih djelatnosti za 2022. Godinu 

 

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

 

KLASA:402-01/21-01/75 

URBROJ:2178/03-02-21-2 

Brodski Stupnik, 22. studenog 2021.g. 

 

 

Točka 4. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu 

Dragica Lončar: Pojašnjava kako  člankom 69. stavak 4. Zakona o šumama utvrđena obveza 

donošenja  Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za narednu godinu, kojim se utvrđuje 

namjena korištenja i kontrole utroška sredstava šumskog doprinosa. 

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

donijelo 

PROGRAM 

utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022.godinu 

 

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

 

KLASA:402-01/21-01/69 

URBROJ:2178/03-02-21-2 

Brodski Stupnik, 22. studenog 2021.g. 

 
 

Točka 5. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje   

               izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom    

               pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na   

              području Općine Brodski Stupnik za 2022. godinu  

 

Dragica Lončar: Pojašnjava kako je obveza  donošenja Programa korištenja sredstava ostvarenih 

od zakupa, prodaje, prodaje   izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje 

izravnom   pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na    



području Općine Brodski Stupnik za 2022. godinu utvrđena Zakonom o poljoprivrednom zemljištu 

te iznosi prijedlog . 

        Kako na Prijedlog Programa nije bilo primjedbi Općinsko vijeće, na prijedlog Predsjednika, 

jednoglasno je donijelo  
  

PROGRAM 

korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje 

izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom 

pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na 

području Općine Brodski Stupnik za 2022. godinu 

 

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

 

KLASA:402-01/21-01/70 

URBROJ:2178/03-02-21-2 

Brodski Stupnik, 22. studenog 2021.g. 

 

Točka 6. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene   

                poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu  

Dragica Lončar: Iznosi kako Zakon o poljoprivrednom zemljištu isto tako određuje obvezu 

donošenja Programa korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene                  

poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu te, iako se radi o malim sredstvima, njegovo donošenje 

je obvezno. 

                 Kako na Prijedlog Programa nije bilo primjedbi Općinsko vijeće, na prijedlog 

Predsjednika, jednoglasno je donijelo  
 

PROGRAM 

korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene 

poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu 

 

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

 

KLASA:402-01/21-01/71 

URBROJ:2178/03-02-21-2 

Brodski Stupnik, 22. studenog 2021.g. 

 

Točka 7. Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje   

                nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2022.g.  

Dragica Lončar: Pojašnjava kako je donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od naknade 

za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2022.g. utvrđeno Zakonom o postupanju 

s nezakonito izgrađenim zgradama te obrazlaže program.  

           Kako na Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje  

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2022.g. nije bilo primjedbi, Općinsko vijeće je na 

prijedlog Predsjednika jednoglasno donijelo 

PROGRAM 

utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2022.g. 

 

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

 

KLASA:402-01/21-01/72 

URBROJ:2178/03-02-21-2 

Brodski Stupnik, 22. studenog 2021.g. 

 



Točka 8.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Sporazum o suradnji tijekom izrade i   

              provedbe Strategije razvoja urbanog područja  Slavonski Brod za financijsko   

              razdoblje 2021-2027  

Goran Jelinić: Pojašnjava kako je sukladno  Zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi, a prema 

smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja,  potrebno 

donijeti formalnu odluku kojom se daje suglasnost na  Sporazum o suradnji tijekom izrade i   

provedbe Strategije razvoja urbanog područja  Slavonski Brod za financijsko    razdoblje 2021-

2027. 

            Primjedbi na Prijedlog Odluke nije bilo te je Općinsko vijeće na prijedlog Predsjednika 

jednoglasno donijelo  

ODLUKU 

o davanju suglasnosti na Sporazum o suradnji tijekom izrade i 

provedbe Strategije razvoja urbanog područja  Slavonski Brod za financijsko 

razdoblje 2021-2027 

 

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

 

KLASA:023-01/15-01/44 

URBROJ:2178/03-02-21-2 

Brodski Stupnik, 22. studenog 2021.g. 

 

 

Točka 9. Prijedlog Odluke o provedbi ulaganja na području Općine Brodski Stupnik za   

               projekt „Rekonstrukcija kuhinje u sali Društvenog doma u Brodskom Stupniku“  

Goran Jelinić:Pojašnjava kako će se opremanje kuhinje u sali Društvenog doma u Brodskom 

Stupniku izvršiti kroz projekt „Sreća treće dobi” , a rekonstrukcija prostora bi bila financirana 

dijelom kroz projekt, a dijelom vlastitim sredstvima te je potrebno donijeti odluku o provedbi 

ulaganja. 

           Po ovoj točki nije bilo rasprave te je Općinsko vijeće na prijedlog Predsjednika  jednoglasno 

dionijelo  

ODLUKU 

o provedbi ulaganja na području Općine Brodski Stupnik za 

projekt „Rekonstrukcija kuhinje u sali Društvenog doma u Brodskom Stupniku“ 

 

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

 

KLASA:360-01/21-01/08 

URBROJ:2178/03-02-21-2 

Brodski Stupnik, 22. studenog 2021.g. 
 

Točka 10. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Brodski Stupnik u   

                području prirodnih nepogoda za 2022. godinu  

Dragica Lončar: Ukazuje na zakonsku obvezu donošenja plana djelovanja u području prirodnih 

nepogoda za narednu godinu utemeljenu na Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica 

nepogoda. 

         Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, Općinsko vijeće je na prijedlog Predsjednika 

jednoglasno donijelo  

ODLUKU 

o donošenju Plana djelovanja Općine Brodski Stupnik u 

području prirodnih nepogoda za 2022. godinu 
 

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

 

 



KLASA:511-11/21-01/13 

URBROJ:2178/03-02-21-2 

Brodski Stupnik, 22. studenog 2021.g. 
 

Točka 11. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i   

                 nezavisnih članova  zastupljenih u  Općinskom vijeću Općine Brodski Stupnik u     

                 2022. godini  

Dragica Lončar: Kao izvjestitelj po ovoj točki napominje da se na temelju Zakona o financiranju 

političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 29/19 i 98/19) treba donijeti 

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova 

zastupljenih u  Općinskom vijeću Općine Brodski Stupnik u 2022.godini. Godišnja visina naknade 

po vijećniku iznosi 2.000,00 kuna, a isplaćuje se kvartalno. Tekst Odluke predložen je od strane 

Načelnike te se isti upućuje Općinskom vijeću na raspravu i usvajanje. 

 Kako rasprave nije bilo, na prijedlog predsjedavajućeg, Općinsko vijeće jednoglasno je 

donijelo   

O d l u k u 

o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova  

zastupljenih u  Općinskom vijeću Općine Brodski Stupnik  

u 2022. godini 

 

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

 

KLASA: 402-01/21-01/68 

URBROJ:2178/03-02-21-2  

Brodski Stupnik, 22.11.2021.g. 
 

Točka 12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći, naknadama i drugim   

                 pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Brodski   

                 Stupnik  

Dragica Lončar: Sukladno članku 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi  (“Narodne novine” br. 28/10) predlaže se da zbog iznimno ostvarenih rezultata u 

gospodarskom i društvenom razvitku Općine Brodski Stupnik kroz aktivnosti povlačenja sredstava 

iz fondova EU kao i nacionalnih izvora dovelo do poboljšanja komunalne i društvene 

infrastrukture na području općine Brodski Stupnik, a posebno kroz provedbu projekta „Izgradnje 

poljoprivrednog inkubatora Brodski Stupnik“ gdje je od strane provedbenog tijela odobreno da se 

plaća općinskog načelnika kao nositelja aktivnosti u vrijednosti od 10% financira iz projekta, te se 

stoga predlaže povećanje visine koeficijenta za obračun plaće za 10% tj. sa 3,00 na 3,30 na način 

da se isto regulira donošenjem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći, naknadama i 

drugim pravima općinskog načelnika  i zamjenika općinskog načelnika Općine Brodski Stupnik, s 

primjenom od 01.01.2022.godine. Tekst prijedloga Odluke upućuje se Općinskom vijeću na 

raspravu i usvajanje. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, na prijedlog predsjedavajućeg, Općinsko vijeće jednoglasno 

je donijelo  

O d l u k u  

o izmjenama i dopunama Odluke o plaći, naknadama i drugim pravima općinskog načelnika 

i zamjenika općinskog načelnika Općine Brodski Stupnik 

 

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

  

KLASA: 120-01/21-01/10 

URBROJ:2178/03-02-21-2  

Brodski Stupnik, 22.11.2021.g. 
 

 



Točka 13. Prijedlog Odluke o upravljanju imovinom u vlasništvu Općine Brodski Stupnik za        

                  2022.g.  

Dragica Lončar: Sukladno  Zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi, Zakonu o upravljanju 

državnom imovinom, zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te Strategiji upravljanja i 

raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Brodski Stupnik, potrebno je donijeti Odluku o 

upravljanju imovinom u vlasništvu Općine Brodski Stupnik za 2022.g.  Navodi što se sve određuje 

Planom upravljanja. 

        Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, na prijedlog predsjedavajućeg, Općinsko vijeće 

jednoglasno je donijelo  

ODLUKU 

o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu 

Općine Brodski Stupnik za 2022. godinu 

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

  

KLASA: 940-01/21-01/18 

URBROJ:2178/03-02-21-2  

Brodski Stupnik, 22.11.2021.g. 

 

 

Točka 14. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite sa financijskim učincima   

                 za trogodišnje razdoblje općine Brodski Stupnik za 2022. – 2024. godina  

Dragica Lončar: Na temelju  Zakona o sustavu civilne zaštite, pravilnika o nositeljima, sadržaju i 

postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u 

postupku njihovog donošenja i Statuta Općine Brodski Stupnik utvrđena je obveza donošenja  

godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. 

Daje pregled ciljeva, mjera i aktivnosti koje je potrebno poduzeti kako bi stanje sustava civilne 

zaštite bilo podignuto na veću razinu. 

         Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, Općinsko vijeće je na prijedlog Predsjednika 

jednoglasno donijelo  

 

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite sa financijskim učincima 

za trogodišnje razdoblje općine Brodski Stupnik za 2022. – 2024. godinu 

 

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

 

KLASA: 511-11/21-01/18 

URBROJ:2178/03-02-21-2  

Brodski Stupnik, 22.11.2021.g. 

 

 

Točka 15. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Brodski  

                 Stupnik za 2022-2025. godina  

Dragica Lončar: Pojašnjava da, poput prethodne točke, isti propisi nalažu donošenje smjernica za 

organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za trogodišnje razdoblje te analizira Prijedlog smjernica 

kroz procjenu rizika, prikaz prijetnji te prijedlog preventivnih mjera i razvoj organizacije sustava 

civilne zaštite i operativnih kapaciteta za reagiranje u velikim nesrećama.   

         Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, Općinsko vijeće je na prijedlog Predsjednika 

jednoglasno donijelo  

 

S M J E R N I C E  

za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Brodski 

Stupnik za 2022-2025. godina 

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



KLASA: 511-11/21-01/19 

URBROJ:2178/03-02-21-2  

Brodski Stupnik, 22.11.2021.g. 

 

 

Točka 16. Prijedlog Zaključka o davanju prijedloga osoba za obavljanje mrtvozorničke  

                djelatnosti  za područje Općine Brodski Stupnik  
Dragica Lončar: Informira Općinsko vijeće o zaprimljenim prijedlozima za imenovanje osoba za obavljanje 

mrtvozorničke djelatnosti za područje Općine Brodski Stupnik, za koju se predlažu sljedeće osobe: 

1. Željka Siser, dr.med 

2. Iva Ravlić, dr.med 

3. Branimir Bogetić, dr.med 

 

            Kako drugih prijedloga nije bilo, Općinsko vijeće, na prijedlog Predsjednika,  prihvatilo je prijedlog 

osoba za obavljanje mrtvozorničke djelatnosti na području Općine Brodski Stupnik  te o tome jednoglasno 

donijelo  
 

Z A K L J U Č A K 

o davanju prijedloga osoba za obavljanje mrtvozorničke 

djelatnosti  za područje Općine Brodski Stupnik 

 

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

KLASA:501-01/21-01/02  

URBROJ:2178/03-02-21-3 

Brodski Stupnik, 22. studenog 2021.g. 
 

 

Točka 17. Razmatranje prijedloga Gorana Matanića iz Brodskog Stupnika za izvlaštenjem   

                 k.č. 1399 k.o. Brodski Stupnik  

Goran Jelinić: Izvješćuje o zaprimljenoj zamolbi Gorana Matanić kojom moli  da mu se iz kč.br. 

1399  izvlasti  put - nerazvrstana cesta u vlasništvu Općine. Napominje kako to za sobom donosi i 

određene obveze ulaganja u izgradnju infrastrukture novoformirane ceste te moli Vijeće za 

očitovanje. 

Tomislav Lovinčić: Ističe kako podržava izvlaštenje  ukoliko ima  više subjekata koje bi gradili 

objekte uz tu cestu. 

Zlatko Prskalo: Predlaže ispitati struku koje bi obveze Općine iz toga proizašle. 

Goran Jelinić: Ističe da će podatke o mogućim troškovima iznijeti na narednoj sjednici, nakon što 

to struka analizira i utvrdi. 

              Nakon provedene rasprave Općinsko vijeće na prijedlog Predsjednika jednoglasno je 

donijelo 

Z A K L J U Č A K  

 u povodu zamolbe Gorana Matanića  za izvlaštenjem  k.č.br.1399 k.o. Brodski Stupnik 

u svrhu rješavanja pristupne ceste    

 

 Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik razmotrilo je zahtjev Gorana Matanića iz 

Brodskog Stupnika za izvlaštenjem k.č. 1399 k.o. Brodski Stupnik za potrebe rješavanja pristupne 

ceste te predložilo da se angažira struka koja će utvrditi da li je moguće izvršiti parcelaciju kao 

preduvjet za formiranjem nerazvrstane ceste kao i troškove ulaganja (izrada projektne 

dokumentacije, izgradnja ceste, javne rasvjete i ostale komunalne infrastrukture).    

 

KLASA:940-01/21-01/05 

URBROJ:2178/03-02-21-2 

Brodski Stupnik, 22. studeni 2021. godine 

  



Točka 18. Razmatranje zamolbe Lovne grupe DUB Brodski Stupnik i Lovačke grupe   

                 Lovčići  

Goran  Jelinić: Informira o pristigloj zamolbi lovnih grupa „Dub“ i „Lovčići“ kojom traže rješenje 

za kupovinu ili dodjelu prostora na korištenje za provedbu svojih aktivnosti. Lovna grup „Dub“ iz 

Brodskog Stupnika dostavila je zamolbu za kupovinu objekta na  kč.br. 2492/1 u ulici Petra 

Zrinskog 98 u vlasništvu Zdravka Begić za kojeg vlasnik traži iznos od 15.000 eura, što predstavlja 

visok  trošak. Lovna grupa „Lovčići“ obratila se sa zamolbom za obnovom i davanjem na 

korištenje stambenog objekta u naselju Lovčić koji je ošasnom imovinom prešao u vlasništvo 

Općine Brodski Stupnik, za što bi trebalo angažirati geodeta i utvrditi stvarno stanje raspolaganja 

nekretninom. Predlaže da se Lovnoj grupi „Dub“ , umjesto kupovine objekta, omogući korištenje 

podruma u zgradi knjižnice, a za narednu sjednicu će biti pripremljen podatak vezan za nekretninu 

koju želi koristiti Lovna grupa Lovčići. 

Dražen Klisurić: Konstatira kako bi se lovačka kuća u Starom Slatiniku mogla koristiti za 

aktivnosti svih lovačkih grupa sa područja Općine.  

       Nakon provedene rasprave, sa 9 „ZA i 2 „SUZDRŽANI“, Općinsko vijeće na prijedlog  

Predsjednika donijelo je sljedeće zaključke: 

 

Z A K L J U Č A K  

 u povodu zamolbe Lovne grupe „DUB“ Brodski Stupnik 

 

 Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik razmotrilo je zahtjev Lovne grupe “DUB” Brodski 

Stupnik za kupovinom objekta u ulici Petra Zrinskog 98, Brodski Stupnik te isti zbog iznimno 

visokih troškova odbilo. 

Općinsko vijeće predlaže mogućnost korištenje podrumskog prostora u zgradi Narodne 

knjižnice i čitaonice u Brodskom Stupniku, Stjepana Radića 52 čime bi se zadovoljile potrebe u 

provođenju aktivnosti Lovne grupe „DUB“ Brodski Stupnik.  

 

KLASA:940-01/21-01/12 

URBROJ:2178/03-02-21-2 

Brodski Stupnik, 22. studeni 2021. godine 

  

i 

 

Z A K L J U Č A K  

 u povodu zamolbe Lovačke grupe „LOVČIĆI“  

 

 Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik razmotrilo je zahtjev Lovačke grupe “LOVČIĆ” 

kojim se traži mogućnost uređenja te korištenja objekta koje je kao ošasna imovina pripalo Općini 

Brodski Stpnik te predložilo da se angažira geodeta koji će utvrditi stvarno stanje na terenu s 

obzirom na lokaciju predmetnog objekta te o učinjenom izvijestiti Općinsko vijeće na slijedećoj 

sjednici.  

 

KLASA:360-01/21-01/04 

URBROJ:2178/03-02-21-2 

Brodski Stupnik, 22. studeni 2021. godine 

  
  

Točka 19. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje objekta lovačke kuće-vidikovca u   

                 Starom Slatiniku trgovačkom društvu „Locorum“ d.o.o. u 100%-om vlasništvu   

                 Općine Brodski Stupnik 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako je radi boljeg upravljanja i stavljanja u punu funkciju objekta  te 

kako bi se isti na bolji način komercijalizirao, potrebno objekt dati na upravljanje, trgovačkom 

društvu  „Locorum“ d.o.o. ima sve preduvjete za to. Prihod ostvaren od izdavanja objekta usmjerio 

bi se na „Locorum“d.o.o., a tako i izdaci vezani za njegovo održavanje.   



Petar Bašić: Postavlja upit znači li to da Lovna grupa  iz Starog Slatinika nema svoje ključeve za 

prostor u Lovačkoj kući. 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako lovačke grupe imaju pravo koristiti prostor za provedbu svojih 

aktivnosti obzirom da prednost pri izdavanju prostora imaju organizirani oblici- udruge. Jasno, uz 

uvjete definirane međusobnim ugovorom ili sporazumom o korištenju prostora. 

Dražen Klisurić: Postavlja upit vrijedi li to za sve udruge. 

Goran Jelinić: Pojašnjava da to vrijedi za udruge koje nemaju na raspolaganju stalni prostor. 

Martin Horvatović: Postavlja upit postoji li mogućnost da se lovačkoj grupi  ustupi zaseban prostor 

u lovačkoj kući kojeg bi mogli stalno i nesmetano koristiti budući da imaju svoje  sadržaje, a i 

godinama su sudjelovali svojim radom u izgradnji objekta. 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako je za korištenje predviđena donja etaža objekta kao cjelina uz ranije 

rečene ostale uvjete.  

Petar Bašić: Ističe kako bi lovačku kuću trebala koristiti sva lovačka društva. 

Zlatko Prskalo: Čita pismo Lovne grupe „Vepar“ iz Starog Slatinika u kojemu se navodi doprinos 

Lovačkog saveza, privatnih  obrtnika iz naselja Stari Slatinik te osobni doprinos članova lovne 

grupe u samoj inicijativi za izgradnju doma i u njegovoj izgradnji te kojim se izražava negodovanje 

da na kraju svega lovačka grupa ne može dobiti svoj prostor na stalnu uporabu. Analizira kako je 

do sada u objekt uloženo preko 1,5 milijuna kuna te bi bila ludost da se objekt ne komercijalizira . 

Dodjela zasebne prostorije  je neizvediva  jer je jedan ulaz u objekt Lovačka grupa treba imati 

prednost nad ostalima u najmu prostora za svoje aktivnosti te iznosi prijedlog da lovačka grupa  

napravi plan svojih potreba za  korištenje objekta. 

Marko Čorak: Podržava prijedlog izrade  mjesečnog plana korištenja. 

   Nakon provedene rasprave, na prijedlog Predsjednika, Općinsko vijeće sa 7 „ZA“ i 3 

„SUZDRŽANI“  donijelo je  

ODLUKU 

o davanju na upravljanje objekta lovačke kuće-vidikovca u 

Starom Slatiniku trgovačkom društvu „Locorum“ d.o.o. u 100%-om vlasništvu 

Općine Brodski Stupnik 

 

 

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

KLASA:940-01/21-01/20  

URBROJ:2178/03-02-21-2 

Brodski Stupnik, 22. studenog 2021.g. 

      

Vezano za pismo Lovačke grupe „Vepar“ iz Starog Slatinika, Općinsko vijeće na prijedlog 

Predsjednika sa  7 „ZA“ i 3 „SUZDRŽANI“  donijelo je  

 

Z A K L J U Č A K  

 u povodu zamolbe Lovačke grupe „VEPAR“ Stari Slatinik 

 

 Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik razmotrilo je zahtjev Lovačke grupe “VEPAR” 

Stari Slatinik kojim se ukazuje nezadovoljstvo načinom korištenje novuređenog objekta “Lovačke 

kuće” u Starom te predložilo da se korištenje objekta Lovačke kuće od strane lovnih grupa s 

područja Općine Brodski Stupnik može nesmetano koristiti bez naknade na način da sastave 

mjesečni plan korištenja objekta.  

KLASA:360-01/21-01/31 

URBROJ:2178/03-02-21-2 

Brodski Stupnik, 22. studeni 2021. godine 

  

 

 

                       



Točka 20. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

Marija Rosandić: Vezano na nabavku radnih bilježnica te bilježnica i radnih materijala napominje 

kako su mape za likovni odgoj i radne bilježnice stigle sa velikim zakašnjenjem te postavlja upit  

zašto u tom slučaju nije raskinut ugovor sa dobavljačem koji nije ispoštivao rokove i sklopljen sa 

drugim dobavljačem. 

Goran Jelinić: Pojašnjava kako je došlo  do zastoja u isporuci dijela likovnih mapa i kutija za 

tehnički odgoj te radnih bilježnica iz fizike koje je dobavljač isporučio sa zakašnjenjem. 

Marija Rosandić: Pojašnjava kako je nezgodno kada jedan dio učenika ima potrebni materijal, a 

drugi  nemaju te napominje kako se to moglo spriječiti  kupnjom  mapa i radnih bilježnica koje su 

nedostajale kako bi ih svi učenici na vrijeme imali. 

Martin Horvatović: Smatra kako je  načelnik trebao vršiti pritisak na dobavljača. 

Goran Jelinić: Naglašava kako je svakodnevno vršen pritisak na dobavljača. 

Maja Medved: Upozorava na problem  uz  poljski putu u produžetku Omladinske ulice gdje je 

primijećeno kako se pomaknuo šaht i predstavlja opasnost  koju treba otkloniti. 

 

Pitanja i prijedloga više nije bilo te je Predsjednik zaključio rad sjednice u 21,08 sati. 

 

Zapisničar:                                                                                  

Reza Marceković                                                                      

                                                                         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                             Zlatko Prskalo, bacc. admin. publ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


