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I.
4.

Temeljem članka 48. stavka 1. Statuta Općine Brod Moravice („ Službene novine“ broj
30/09, 35/09 i 16/13), općinski načelnik općine Brod Moravice podnosi izvješće o radu za
razdoblje siječanj-lipanj 2015.godine.
-

-

-

-

-

-

-

Nakon razdoblja zimskog vremena i intervencija na čišćenju snijega, prometnice su bile
znatno oštećene, kako asfaltne, tako i one makadamskog karaktera. Tako su sanirane
asfaltne površine na cestama Moravička Sela -Klanci - Delači, Šimatovo - Šajn, Novi
Lazi, Lokvica,
Makadamska cesta Kupa – Planica – Doluš sa dozvolom i planiranjem materijala, dio
ceste saniran ugradnjom „brušenog“ asfalta propusta za oborinsku odvodnju,
Zbog poboljšanja elektroenergetskog napona i opskrbe električnom energijom za
kućanstva polaže se kabel Podstene – Kocijani – Planica sa izgradnjom trafo stanice na
mjestu Planica, poslije polaganja kabla slijedi kompletna
sanacija makadamske ceste Kocijani – Planica,
Pokrenut je projekt izrade „ Strategija razvoja Općine Brod Moravice“ putem ovlaštene
tvrtke Adria Bonus iz Pule. Strateški dokument je potrebno izraditi s razloga, jer je to
preduvjet za kandidaturu određenih projekata koje će Općina Brod Moravice aplicirati
prema fondovima Europske unije,
Izvršena je revizija projektne dokumentacije za uređenje parka i centra u Brod
Moravicama. Kako Općina Brod Moravice nije vlasnik zemljišta gdje se nalazi park u
središtu Brod Moravica, u postupku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za navedeno
zemljište, a čiji je vlasnik Savez boraca,
Na javnim radovima zaposleno je 13 osoba na vrijeme od 6 mjeseci koji svojim
svakodnevnim radom održavaju javne površine, saniraju manja oštećenja
nanerazvrstanim cestama, te izvršavaju radove na košnji i sječi granja i grmlja uz javne
prometnice, te ostale radove prema potrebama i planovima, Jedinstveni upravni odjel
obavlja poslove legalizacije nelagalno izgrađenih objekata na području Općine Brod
Moravice, izdaje prometna rješenja za obvezu podmirenja nelegalne gradnje i
komunalnog doprinosa, i to sve unutar 15 dana od zaprimanja predmeta. Do sada je
ukupno obrađeno 66 predmeta legalizacije,
Putem koordinacije goranskih načelnika i gradonačelnika pokrenuto je niz mjera za
popravak izgubljenih financijskih sredstava ukidanjem Zakona o brdsko-planinskim
područjima u Republici Hrvatskoj. Nešto zbog parlamentarnih izbora,a više našeg
pritiska na Vladu RH, postoje realne šanse da se to promjeni i da goranske općine i
gradovi dobiju zakon kojim bi se poboljšali fiskalni kapaciteti jedinica lokalnih
samouprava u Gorskom kotaru.
Od manifestacija održan je Sanjkaški kup te mesopusna događanja u mjesecu veljači,
obilježen je međunarodni praznik rada 01. svibnja uz boćarski i nogometni turnir,
obilježen je Svjetski dan glazbe uz održan koncert u parku u Brod Moravicama u mjesecu
lipnju uz suradnju Hrvatske glazbene unije,te biciklijada u okviru Goranske biciklijade, a
u provođenju projekta „12 crkava na brodmoravičkom području“Općina je
pokroviteljstvom obilježila vjerske blagdane u periodu ovog izvješća ( Srce Isusovo u
Velikim Dragama, Duhovo u Malim Dragama, Petrovo u Podstenama).
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Putem Fonda za energetsku učinkovitost RH, Općina Brod Moravice provela je potrebite
natječaje za energetsku učinkovitost obiteljskih kuća. Projekt je nastavljen sa kraja 2014.
godine, kandidirana su bila 2 projekta, od kojih je jedan prihvaćen i realiziran, a još se
očekuje finalizacija istoga. Projekt se odnosi na jednu obiteljsku kuću u Brod
Moravicama. U 2015.godini putem Fonda za energetsku učinkovitost zainteresirani
mještani mogli su se javljati izravno Fondu za dobivanje 80% nepovratnih sredstava za
energetsku učinkovitost svojih kuća,

Općinski načelnik:
Dragutin Crnković, dipl.ing.v.r.

II.
8.
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“
broj 96/96, 58/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09) 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 29. rujna 2015. godine donosi
O D L U K U
o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Brod Moravice
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se prodaja zemljišta u vlasništvu Općine Brod Moravice, i to
broj katastarske čestice, cjenovni blok, vrsta zemljišta, površina i jedinična cijena.

Članak 2.
Temeljem prometne vrijednosti nekretnine zemljišta utvrđene putem ovlaštenog sudskog
vještaka za procjenu vrijednosti nekretnina utvrđuju se sljedeće vrijednosti zemljišta:
k.č.br.
k.o. Brod
Moravice
1147/1
1147/2
1147/3
1149
1150

Cjenovni blok

Građevinsko
područje
Građevinsko
područje
Građevinsko
područje
Građevinsko
područje
Građevinsko
područje

Vrsta

Građevinsko
zemljište
Građevinsko
zemljište
Građevinsko
zemljište
Građevinsko
zemljište
Građevinsko
zemljište

Površina m2

Jedin.cijena
Kn/m2

733,72

90,00

79/13

90,00

201,41

90,00

190,62

90,00

1463,84

90,00
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Građevinsko
područje
Negrađevinsko
područje

Građevinsko
zemljište
Poljoprivredno
zemljište
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1391,90

90,00

445,98

25,00

Članak 3.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Brod Moravice i Povjerenstvo za natječaje
Općine Brod Moravice za provedbu javnog natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine
Brod Moravice.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 943-01/15-01/10
UR.BR: 2112-06-15-01-01
Brod Moravice, 29. rujna 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić,v.r.

II.
9.
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 29. rujna 2015.
godine donosi
ODLUKU
o prodaji pokretnina u vlasništvu Općine Brod Moravice
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se prodaja pokretnina u vlasništvu Općine Brod Moravice, uvjeti
i način prodaje i način provedbe prodaje.
Članak 2.
Predmet prodaje je kamion SCAM sa pripadajućim priključcima (plug i posipač) u
vlasništvu Općine Brod Moravice.
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Članak 3.
Početna prodaja cijena pokretnine iz točke 2. ove Odluke utvrditi će se putem ovlaštenog
predstavnika za procjenu predmetne pokretnine.
Članak 4.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel i Povjerenstvo za natječaje Općine Brod Moravice
za provedbu javnog natječaja za prodaju kamiona SCAM u vlasništvu Općine Brod Moravice.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 021-05/15-01/05
UR.BR. 2112-06-15-01-01
Brod Moravice, 29. rujna 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić,v.r.
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