Z A P I S N I K
sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Brod Moravice
održane dana 10. lipnja 2015. godine (srijeda ) u 19,00 sati
u prostoriji Općine Brod Moravice (čitaonica)

NAZOČNI: Branimir Svetličić, Ivan Crnković, Igor Svažić, Vilim Klobučar,
Boris Delač, Davor Delač, Branko Mamuzić
ODSUTNI: načelnik Dragutin Crnković, Valter Crnković, Milorad Kuzmanović
Sjednici su nazočni, zamjenik načelnika Ivan Grgurić, te predstavnici JUO Ivan
Jurković, Renata Brajdić i Snježana Jurković koja vodi zapisnik.
Predsjednik Branimir Svetličić, pozdravlja nazočne, te pita da li netko želi postaviti
vijećničko pitanje.
Budući nije bilo vijećničkih pitanja predsjednik predlaže slijedeći:
D N E V N I

R E D:

1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Brod
Moravice
2. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi Općine Brod Moravice
3. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje poslova crpljenja,
odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na
području Općine Brod Moravice
4. Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu općinskih priznanja
5. Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci
6. Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Rijeci
7. Informacija – Nacrt Zakona o Gorskom kotaru
Dnevni red jednoglasno je usvojen, a za ovjerovitelje zapisnika izabrani su Davor Delač i Branko
Mamuzić.
Ad 1.
Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen.
Ad 2.
Pojašnjenje izmjene i dopune odluke o komunalnoj naknadi pojasnio je Ivan Jurković,
naglasivši da se radi o usklađenju temeljem izmjena Zakona o komunalnom gospodasrtvu, te
izmjena Odluke o komunalnoj naknadi tijekom proteklih godina. Koeficijenti namjene i zone nisu
se mijenjali, vrijednost boda je ista i iznosi 0,40 kn, bitna je promjena da se neka naselja
prebacuju iz nižih u više zone. Pristupit će se reviziji svih prostora, te će se izraditi nova rješenja i
uplatnice za preostala dva kvartala 2015. godine.
U raspravi je sudjelovao vijećnik Boris Delač sa pitanjem zašto je naselje Čučak u 1. zoni, a

Zahrt u 2. zoni, te da li će se obračunavati komunalna naknada na garaže i sjenike.
Odgovorio je Ivan Jurković, naglasivši da naselje Zahrt nema riješenu vodoopskrbu, pa je stoga u
2. zoni, na garaže će se obračunavati komunalna naknada i to samo ako zaista služe za spremanje
automobila, dok se na sjenike ista neće obračunavati.
Također vijećnici Boris Delač i Vilim Klobučar osvrnuli su se na članak 7. predmetne Odluke u
kojem stoji da općinski načelnik može donijeti odluko o djelomičnom oslobađanju od plaćanja
komunalne naknade u prvoj godini za tvrtke ili obrte, te smatra da bi takva odluka morala biti u
nadležnosti Općinskog vijeća. Vijećnik Klobučar je predložio da se nove tvrtke ili obrti u
potpunosti oslobode plaćanja komunalne naknade u prvoj godini, bez obzira na broj zaposlenih.
Odgovorili su Branimir Svetličić i Ivan Jurković, kazavši da su izmjenom Odluke o komunalnoj
naknadi iz 2009. godine pravne osobe bile oslobođene plaćanja komunalne naknade, odnosno
plaćale su je u umanjenom iznosu, ali problem nastaje kad poduzetnici obveze ne plaćaju na
vrijeme, ili mijenjaju nazive poduzeća, što znatno otežava naplatu naknade.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo izmjenu dijela članka 7. u kojem će Općinsko vijeće
donositi odluku o djelomičnom ili potpunom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za
poduzetnike.
Na temelju članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj
26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04- Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11) i članka 32.
Statuta Općine Brod Moravice („Službene novine“ broj 30/09, 35/09 i 16/13), Općinsko vijeće
Općine Brod Moravice jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o komunalnoj naknadi Općine Brod Moravice
Predmetna Odluka prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad 3.
Ivan Jurković pojasnio je da je koncesija za obavljanje poslova crpljenja i odvoza fekalija
istekla, pristupilo se raspisivanju nove koncesije i na natječaj se javio samo jedan ponuđač,
poduzeće „Juranić“ iz Delnica. Početna cijena za plaćanje koncesije bila je 2.500,00 kn i ta je
cijena i ponuđena u dostavljenoj ponudi.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Boris Delač i Vilim Klobučar, prvi je napomenu da u
dostavljenom cjeniku nije trebala biti istaknuta zbirna cijena jer se usluga crpljenja i odvoza
fekalija iz septičkih jama obračunava pojedinačno i po veličini septičke jame. Klobučar je pitao
da li postoji razlika u cijenama u odnosu na prijašnje cijene, odgovorio je Jurković, cijene se nisu
mijenjale.
Na temelju članka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 2603-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12,
94/13, 153/13 i 147/14), članka 22. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 125/08) i
članka 2. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati na temelju Ugovora o
koncesiji, te o uvjetima i mjerilima za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za
dodjelu koncesija („Službene novine“ broj 8/09) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice
(„Službene novine“ broj 30/09, 35/09 i 16/13), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice
jednoglasno je donijelo
ODLUKU

o dodjeli koncesije za obavljanje poslova crpljenja i odvoza fekalija iz septičkih,
sabirnih i crnih jama na području Općine Brod Moravice
Predmetna Odluka prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad 4.
Objavljen je Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu Općinskih priznanja za 2015.
godinu, prijedloge mogu uputiti članovi vijeća, načelnik, udruge, ali i fizičke i pravne osobe sa
područja Općine Brod Moravice. Rok za podnošenje prijedloga je 3. srpanj 2015. godine.
Ad 5.
Općinsko vijeće Općine Brod Moravice jednoglasno je odlučilo da nema prijedloga za
imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci.
Ad 6.
Općinsko vijeće Općine Brod Moravice jednoglasno je odlučilo da nema prijedloga za
imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Rijeci.
Ad 7.
Pojašnjenje Nacrta Zakona o Gorskom kotaru dala je Renata Brajdić, koja je bila dio radne
grupe koja je izradila isti. Pojasnila je da su neki prijedlozi u ovom Nacrtu preuzeti iz bivših
Zakona o brdsko-planinskom području i Zakona o područjima posebne državne skrbi. Zatim je
pojasnila pojedine prijedloge od demografske obnove, komunalne infrastrukture (naglasak na
iznos od 15.000,00 kn po kilometru nerazvrstanih cesta za održavanje istih), subvencioniranja
javnog prijevoza, projektne dokumentacije, isplate novčane naknade za devastaciju prostora,
poticanje proizvodnje prerade drva, bio mase, poljoprivrede, seoskog, eko i zimskog turizma,
poticanje poduzetništva kroz smanjenje doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
poticanje zapošljavanja ljudi iz Gorskog kotara, također i poticanje kapitalnih ulaganja, te
obračun doprinosa za šume u iznosu od 10%.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Vilim Klobučar i Boris Delač, napomenuli su da je teško
složiti kvalitetno zakonsko rješenje. Klobučar je naglasio da bi trebalo obrazovati stručan kadar,
te da bi bilo dobro da u dijelu koji se odnosi na poljoprivredu stoji i prodaja poljoprivrednih
prerađevina. Vijećnik Delač napomenuo je da je ovaj Nacrt možda prevelik i preopsežan, da je
možda trebalo ići sa manjim prijedlozima prema pojedinim ministarstvima.

POČELO U 19,00 SATI, ZAVRŠILO U 19,55 SATI.

Zabilježila:
___________________
/Snježana Jurković/

Ovjerovitelji zapisnika:
__________________________
/Davor Delač /
__________________________
/Branko Mamuzić /

Predsjednik:
________________________
/Branimir Svetličić/

