
                                                       Z   A   P   I   S   N   I   K 
 

sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Brod Moravice 
održane dana 6. ožujka 2014. godine (četvrtak ) u 18,00 sati  

 u prostoriji Općine Brod Moravice (čitaonica) 
 
 
NAZOČNI: Branimir Svetličić, Ivan Crnković, Vilim  Klobučar, Boris Delač,  Davor Delač, 
                    Igor  Svažić, Valter Crnković , Milorad Kuzmanović, Branko Mamuzić 
 
 
                   Sjednici su nazočni, načelnik Dragutin Crnković, zamjenik načelnika Ivan Grgurić,  
te predstavnici JUO Renata Brajdić, Ivan Jurković i Snježana Jurković koja vodi zapisnik. 
 
               Prije početka sjednice vijećnik Boris Delač uputio je nekoliko primjedbi pozivajući se 
na Poslovnik o radu Općinskog vijeća. Pozivajući se na članak 56. Poslovnika iznio je primjedbu 
da materijali za sjednicu nisu dostavljeni vijećnicma 8 dana prije održavanja sjednice. Druga 
primjedba odnosila se na pisani zahtjev stranaka  SDP i HSU, kojim su tražili da se materijali za 
sjednicu vijeća dostavljaju i političkim strankama, konkretno za SDP materijali se trebaju 
dostaviti gosp. Emilu Tušek, te za HSU gđi. Rozaliji Požun, a što je bilo poštivano samo kod prve 
sjednice Općinskog vijeća.  
Navedene primjedbe su uvažene i u buduće će se poštivati rokovi dostave materijala i materijali 
će se dostavljati i političkim strankama. 
             Također, vijećnik Boris Delač pozvao se i na članak 44. Poslovnika koji se odnosi na 
vijećnička pitanja, a prije utvrđivanja dnevnog reda. Svaki vijećnik ima pravo postaviti 2 pitanja, 
te klub vijećnika koji može uputiti 1 pitanje. Predsjednik vijeća odobrio je taj zahtjev uz 
napomenu da će se i na slijedećim sjednicama poštivati ta točka Poslovnika. 
             Vijećnik Boris Delač uputio je pitanje načelniku Općine u svezi njegovog potpisa te 
stavljanja pečata na dopis prema Ministarstvu pravosuđa, a po pitanju Suda u Ogulinu, koji nije 
nadležan za Općinu Brod Moravice, odnosno koja je bila osnova tog potpisa i tko je za to dao 
ovlast. 
Načelnik je odgovorio da iako taj sud zaista nije nadležan za našu Općinu, potpisan je dokument 
kao izraz solidarnosti, jer se svakim danom ukidaju neke državne institucije na području Gorskog 
kotara. Državno odvjetništvo već je ranije izmješteno iz Delnica, pitanje je kad će se to desiti sa 
Sudom u Delnicama, smatra da svi trebaju poduzimati sve što je u njihovoj moći da se taj trend 
zaustavi, te se stoga se potpisao na navedeni dokument. 
             Drugo vijećničko pitanje vijećnika Borisa Delača odnosilo se na zgradu Kolarnice,  
vijećnici bi morali odlučiti o radovima i projektima vezanim uz nju, te stavljanu u Proračun. 
Odgovorio mu je Načelnik, napomenuvši da je Kolarnica uvrštena u Proračun Općine Brod 
Moravice za 2014. godinu, a na temelju kandidature prema Ministarstvu kulture, koja je istu 
podržala. Na žalost sredstva koje može osigurati sama Općina nisu dostatna za bilo kakve 
investicije, stoga se radovi na objektu, koji su bili planirani prijašnjih godina, nisu uspjeli 
realizirati. Sve je to bilo obrazloženo i na 3. sjednici Općinskog vijeća na kojoj je usvojen 
Proračun za 2014. godinu. 
 
 
 



              Predsjednik Branimir Svetličić, predlaže nadopunu dnevnog reda točkom Odluka o 
prodaji ili najmu zgrade bivše područne škole u Malim Dragama, koja postaje 7. točka dnevnog 
reda, a točka Različito postaje 8. točka dnevnog reda. 
 
                                  D  N  E  V  N  I     R  E  D: 
                             

1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Brod 
Moravice 

2. Izvješće za 2013. godinu: 
     2.1. Izvješće o Programu gradnje objekata i uređaja komunalne    
            infrastrukture 

2.2. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne  
       Infrastrukture 
2.3. Izvješće o namjenskom korištenju sredstava šumskog doprinosa 

3. Izvješće Načelnika općine Brod Moravice za razdoblje 01.07. do 
31.12.2013. godine 

4. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Brod 
Moravice za 2013. godinu 

5. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 
području Općine Brod Moravice za razdoblje 2014-2017. godina 

6. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna općine Brod Moravice za 
financiranje političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Brod 
Moravice u 2014. godini  

7. Odluka o prodaji ili najmu zgrade bivše područne škole u Malim 
Dragama  

8. Različito 
 
Tako izmijenjeni dnevni red jednoglasno je usvojen, a za ovjerovitelje zapisnika izabrani su Ivan 
Crnković i Boris Delač. 
               
Ad 1. 
          Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen.  
 
Ad 2. 
          2.1.  Izvješće o  Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture pojasnio je 
Načelnik, ono daje prikaz ostvarenja prihoda i utroška sredstva za gradnju komunalne 
infrastrukture. Vijećnik Boris Delač postavio je pitanje o utrošku dijela sredstava šumskog 
doprinosa u programima gradnje, pojašnjenje je da je cesta Goršeti bila planirana  u programima 
gradnje i dio sredstava je utrošen na nju, a dio na rekonstrukciju ceste u Šepcima i Podstenama. 
           Na temelju članka 30. stavka  Zakona o komunalnom gospodarstvu  
("Narodne novine" broj 36 /95, 70/97,128/99,57/00, 129/00,59/01, 26/03, 82/04,110/04, 38/09, 
79/09,153/09,49/11,84/11,90/11,150/11 i 144/12),  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj  33/01,60/01,129/05,109/07, 125/08, 36/09, 
150/11 i 144/12) i 32. Statuta Općine Brod Moravice (" Službene novine" broj 30/09,35/09 i 
16/13), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 6. ožujka 2014. godine 
donijelo je 
 



 
 

I Z V J E Š Ć E 
o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2013. godinu 
Predmetno izvješće prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
           
          2.2.  Na temelju članka 30. stavka  Zakona o komunalnom gospodarstvu  
("Narodne novine" broj 36 /95, 70/97,128/99,57/00, 129/00,59/01, 26/03, 82/04,110/04, 38/09, 
79/09,153/09,49/11,84/11,90/11), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (“Narodne novine“ broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11 i 144/12) i 
članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (" Službene novine" broj 30/09, 35/09 i 16/13), 
Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 6. ožujka 2014. godine 
donijelo je 
  

I Z V J E Š Ć E 
o ostvarenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2013. godine 
Predmetno izvješće prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
  
 
         2.3.  Na temelju članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (" Službene novine" broj 30/09, 
35/09 i 16/13), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 6. ožujka 2014. 
godine prihvatilo je 
 

I Z V J E Š Ć E 
o namjenskom korištenju sredstava šumskog doprinosa za 2013. godinu 

Predmetno izvješće prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 

 
Ad 3. 
          Načelnik Dragutin Crnković nadopunio je svoje izvješće, naglasivši da se sa 1.1.2015. 
godine ukidaju Zakon o posebnoj državnoj skrbi i Zakon o brdsko-planinskim područjima, što će 
otežati rad općina sa područja Gorskog kotara i život stanovnika, načelnici i gradonačelnici sa 
područja Gorskog kotara ulažu napore da se donese novi zakon o Gorskom kotaru. 
Pojasnio je i novu zakonsku inicijativu o formiranju jednog vodovodnog poduzeća na nivou 
županije, čija će centrala biti najvjerojatnije u Rijeci. Zatim upoznao ih je sa promjenama u 
Zakonu o socijalnoj skrbi koji će donijeti nova fiskalna opterećenja gradovima i općinama, te 
promjene u radu Programa pomoć u kući starijim osobama. 
Izvijestio je vijećnike i o elementarnoj nepogodi koja je pogodila područje Gorskog kotara, iako 
Općina Brod Moravice nije jako stradala, ipak je pričinjena znatna šteta. Zaprimljeno je 
šezdesetak prijava šteta od fizičkih osoba, deset pravnih osoba također je prijavilo štetu, te 
zajedno sa štetom Hrvatskih željeznica, Hrvatske elektroprivrede i Hrvatskih šuma, prva procjena 
štete iznosi 2.913.000,00 kuna. 
Također izvijestio  je vijećnike da će Hrvatske željeznice pristupiti rekonstrukciji željezničkog 
kolodvora Brod Moravice. 



           Općinsko vijeće Općine Brod Moravice većinom glasova (7 glasova „ZA“, 1 
„SUZDRŽANIM“ glasom i 1 glasom „PROTIV“ ) usvojilo je Izvješće načelnika Općine Brod 
Moravice za razdoblje VII – XII mjesec 2013. godine.  
 
 
Ad 4. 
           Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 
174/04,79/07,38/09 i 127/10) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (" Službene novine" 
broj 30/09, 35/09 i 16/13), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj 6. ožujka 
2014. godine jednoglasno je donijelo 

 
ANALIZU  STANJA 

sustava zaštite i spašavanja na području Općine Brod Moravice za 2014. godinu. 
Predmetna Analiza stanja prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 
Ad 5. 
          Na temelju članka 28. stavka 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ 
broj 174/04,79/07,38/09 i 127/10) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (" Službene 
novine" broj 30/09, 35/09 i 16/13), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj 
6. ožujka 2014. godine jednoglasno je donijelo 
 

S M J E R N I C E 
za organizaciju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Brod Moravice  

za razdoblje 2014 – 2017. godine. 
Predmetne Smjernice prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 
 
 
 
Ad 6. 
          Na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne 
promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11,61/11,27/13 i 02/14) i članka 32. Statuta Općine Brod 
Moravice (" Službene novine" broj 30/09, 35/09 i 16/13), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice 
na sjednici održanoj 6. ožujka 2014. godine jednoglasno je donijelo 

 
O D L U K U 

o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Brod Moravice za financiranje političkih stranaka 
Općinskog vijeća Općine Brod Moravice u 2014. godini. 

Predmetna Odluka prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 
Ad 7. 
          Pojašnjenje je dao načelnik Dragutin Crnković, naglasio je da je zgrada škole dana u 
najam, međutim najmoprimac nije ispoštovao uvjete navedene u najmu, škola je u sve lošijem 
stanju, predmet je proslijeđen odvjetniku koji zastupa Općinu Brod Moravice na daljnje 
postupanje. Ova Odluka pružit će mogućnost da se zgrada škole proda ukoliko se pojavi 
zainteresirani kupac, jer Općina nema dovoljno sredstava da bi sanirala i održavala zgradu škole. 



 
 
         Na temelju članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (" Službene novine" broj 30/09, 35/09 
i 16/13), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj 6. ožujka 2014. godine 
jednoglasno je donijelo 

 
O D L U K U 

o prodaji ili najmu zgrade bivše područne škole u Malim Dragama. 
Predmetna Odluka prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
  
Ad 8. 
          Vijećnik Valter Crnković pitao je da li postoji neki mehanizam da se sanira zgrada stare 
gostionice „Ključ“ koja je u vrlo derutnom stanju. Načelnik je odgovorio da je to privatno 
vlasništvo, na području Općine ima još takvih derutnih objekata, jedina je mogućnost uputiti 
prijavu građevinskoj inspekciji. 
            Vijećnik Vilim Klobučar, ispred grupe birača postavio je četiri pitanja. 
Prvo se pitanje odnosi na mogućnost uvođenja prijevoza kombijem jednom tjedno u pravcu 
Delnica za što su korisnici spremni participirati u troškovima, zatim drugo pitanje jest sanacija 
željezničkog kolodvora u Brod Moravicama, treće pitanje je mogućnost proširenja parkirališta u 
Podstenama kod groblja, te četvrto pitanje mogućnosti da se površine oko cesta očiste nakon što 
ljudi završe radove na sječi ili sakupljanju drva. 
           Načelnik Dragutin Crnković odgovorio je da je mogućnost prijevoza moguća kroz 
Program pomoć u kući starijim osobama, kombi je u vrlo lošem stanju i morat će se nabaviti 
novo vozilo, pa se u dogledno vrijeme ako se uspije nabaviti novo vozilo može dogovoriti 
prijevoz.  
Željeznički kolodvor kao što je ranije rečeno, rekonstruirati će se tijekom 2014. godine. 
Zemljište u Podstenama  u privatnom je vlasništvu pa je nemoguće vršiti bilo kakva proširenja na 
tom dijelu. 
Za čišćenje površina uz cestu i u šumi također će se morati  kontaktirati inspekcija, jer taj je 
problem evidentan. 
 
 

ZAPOČELO U 18,00 SATI, ZAVRŠILO U 18,45 SATI. 
 
 
 
 
 
            Zabilježila:                       Ovjerovitelji zapisnika:                       Predsjednik:    
 
___________________      __________________________    ________________________              
/Snježana Jurković/                            /Ivan Crnković /                          /Branimir Svetličić/ 
          
                                           __________________________ 
                                                            /Boris Delač / 
         


