
                                                       Z   A   P   I   S   N   I   K 
 

sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Brod Moravice 
održane dana 30. srpnja 2015. godine (četvrtak ) u 20,00 sati  

 u prostoriji Općine Brod Moravice (čitaonica) 
 
 
NAZOČNI: Branimir Svetličić, Ivan Crnković, Igor Svažić, Vilim Klobučar,  
                    Boris Delač, Milorad Kuzmanović, Valter Crnković 
                     
ODSUTNI: Davor Delač i Branko Mamuzić 
 
                   Sjednici su nazočni, načelnik Dragutin Crnković,  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. 
 
              Vijećnik Boris Delač postavio je dva pitanja. Prvo se pitanje odnosilo na požar u 
poduzeću „Sannik“, odnosno da li postoje kakva saznanja što će biti s daljnom proizvodnjom i 
zaposlenicima poduzeća, te da li Općina može pomoći i na koji način. Odgovorio je načelnik 
Dragutin Crnković, u kontaktu je sa vlasnikom navedenog poduzeća i rečeno je da će se 
proizvodnja nastaviti, radnici rade na sanaciji. Općina će pomoći u okviru svojih mogućnosti 
ukoliko zatraže neku vrstu pomoći. 
Drugo se pitanje odnosilo na projekt „Kolarnice“, što će se i kada napraviti, jer smatra da ona 
zajedno sa kućom Delač i Čitaonicom u Kutima zaokružuje turističku priču na našem području. 
Načelnik Crnković odgovorio bi se pristupilo uređenju podova i tavanskog prostora na kojem bi 
bio prostor Turističke zajednice, problem je u novčanim sredstvima koje se moraju osigurati od 
strane Općine, Županija  će dati dio sredstava, te se nada da će se ove godine riješiti barem dio 
radova. 
             Vijećnik Vilim Klobučar također je postavio dva pitanja, za što su namijenjena sredstva 
Vlade Švicarske za Gorski kotar i da li je Općina Brod Moravice uključena u ta sredstva i kada će 
se krenuti u rekonstrukciju ceste Matika.  
Odgovorio je načelnik Crnković, sredstva koja će biti doznačaena od strane Švicarske iznose 230 
milijuna švicarskih franaka, Općina Brod Moravice također će biti obuhvaćena i dobit će sredstva 
za vodoopskrbni sustav i za pročistač. Navedeno bi se trebalo realizirati u razdoblju 2016 – 2017, 
dio koji bi trebala osigurati Općina, participirat će poduzeće „Hrvatske vode“. 
Što se tiče ceste Matika, njena rekonstrukcija će se izvršiti ove godine, ali samo do predjela oko 
bivšeg poduzeća „Riko“, drugi dio do spoja sa državnom cestom bit će završen slijedeće godine. 
Ujedno je izvijestio vijećnike da je HEP krenuo u postavljanje podzemnih kablova, tako će se 
postavljati kabel od Donje Dobre prema Brod Moravicama po cesti koja spaja ta dva naselja pa 
će se ujedno ista i sanirati od njihove strane, dok se ne pristupi kompletnoj rekonstrukciji. 
Sanirana je i cesta Kupa – Planica koja je bila uništena prošlogodišnjim velikim padalinama. 
             Vijećnik Milorad Kuzmanović nadovezao se sa pitanjem da li postoji mogućnost da se 
cesta iz Donje Dobre proširi i da se ublaže postojeći zavoji. Načelnik je odgovorio da se cesta 
mora u potpunosti rekonstruirati, to će se pokušati ostvariti iz EU fondova, sada se radi revizija 
projekta. 



 
               
              Predsjednik Općinskog vijeća predlaže slijedeći: 
 
                                  D  N  E  V  N  I     R  E  D: 
                             

1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Brod 
Moravice 

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Brod Moravice za 
2015. godinu 

3. Prijedlog za dodjelu općinskih priznanja Općine Brod Moravice za 
2015. godinu 

4. Program obilježavanja dana Općine Brod Moravice 
5. Odluka Općinskog vijeća o članstvu Općine Brod Moravice u LAG-u 

 
 
Dnevni red jednoglasno je usvojen, a za ovjerovitelje zapisnika izabrani su Milorad Kuzmanović 
i Igor Svažić 
           
Ad 1. 
          Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen.  
 
Ad 2. 
        Pojašnjenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Brod Moravice za 2015. 
godinu dala je Snježana Jurković. Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 1.291.095,38 kn, ukupni 
rashodi u iznosu od 961.255,80 kn, odnosno ostvaren je višak u iznosu od 329.839,58 kn , što sa 
prenesenim manjkom iz protekle godine daje višak od 183.720,88 kn. Na ostvareni višak najviše 
su utjecali prihodi od komunalnog doprinosa (obračun zbog legalizacije nelegalne gradnje), ostali 
prihodi koje čini doznaka HZZ za stručno osposobljavanje i javne radove, te tekuće pomoći iz 
državnog proračuna. 
U raspravi je sudjelovao vijećnik Boris Delač, postavivši pitanje oko smanjenja poreza na 
dohodak, naplate koncesija i troškova intelektualnih usluga. Snježana Jurković pojasnila je da je 
smanjenje prihoda od poreza na dohodak posljedica ukidanja statusa područja od posebne 
državne skrbi, sada Općina dobiva 55% poreza na dohodak dok je prije to bilo 90%. Koncesije se 
naplaćuju za godinu i po zaključenju koncesije doći će do uplate, trošak intelektualnih usluga je 
velik zbog knjiženja računa za izradu elaborata energetskog pregleda javne rasvjete. 
 
           Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08 i 136/12) i 
članka 32. Statuta Općine Brod Moravice ("Službene novine", broj 30/09,35/09 i 16/13) 
Općinsko vijeće  Općine Brod Moravice jednoglasno je usvojilo  
 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 
 o izvršenju proračuna Općine Brod Moravice za 2015. godinu. 

 
Predmetni Polugodišnji izvještaj prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 



  Ad 3. 
           Temeljem objavljenog Javnog poziva za dodjelu općinskih priznanja za 2015. godinu, te 
pristiglih prijedloga za priznanje u obliku Povelje predloženi su od strane Općinskog načelnika 
gosp. Vitomir Komen direktor HEP-ODS Elektroprimorje d.o.o. Rijeka i Etno udruga „Turanj“ iz 
Brod Moravica.  
Također od strane KUD-a „Lipica“ predložen je KUD „Lipica“, te  gosp. Živko Šneperger kao 
dobrovoljni davalac krvi, kojeg je predložio Crveni križ Brod Moravice. 
Općinsko vijeće predlaže se da se gosp. Živku Šnepergeru dodijeli priznanje u obliku Zahvalnice, 
koje dodjeljuje Općinski načelnik.  
        
            Na temelju  članka 8. i 9. Statuta Općine Brod Moravice („Službene novine“ broj 30/09, 
35/09 i 16/13) Općinsko vijeće Općine Brod Moravice jednoglasno je donijelo 
 

O D L U K U 
o dodjeli Općinskih priznanja Općine Brod Moravice za 2015. godinu  

 
    Općinsko priznanje u obliku Povelje dodjeljuje se : 
 
                       1. Vitomiru Komenu, direktor HEP-ODS Elektroprimorje d.o.o. Rijeka  
                       2. Etno udruzi „Turanj“ iz Brod Moravica 
                       3. KUD- u „Lipica“ iz Brod Moravica 
 
 
Prijedlog za dodjelu priznanja u obliku Zahvalnice dostavio je Općinski načelnik Općine Brod 
Moravice koji i dodjeljuje tu vrstu priznanja, te je prihvatio i prijedlog Općinskog vijeća za 
priznanje gosp. Šnepergeru. 
 
Priznanje u obliku Zahvalnice dodjeljuje se: 
 
                    1. Živku Šnepergeru iz Brod Moravica 
                    2. Nenadu Katanoviću iz Brod Moravica 
                    3. Miloradu Kuzmanoviću iz Brod Moravica. 
 
Ad 4. 
          Program obilježavanja dana Općine Brod Moravice vijećnici su dobili u materijalima za 
sjednicu, te su isti jednoglasno prihvatili. 
 
 Ad 5. 
           Načelnik Dragutin Crnković pojasnio je da je Općina Brod Moravice članica LAG-a 
Gorski kotar od osnivanja, članstvo u LAG-u potrebno je kod apliciranje na neke projekte EU, 
također je predložio da predstavnica Općine bude gđa Renata Brajdić.         
Općinsko vijeće Općine Brod Moravice jednoglasno je odlučilo član LAG-a Gorski kotar bude  
 
 
           Na temelju  članka 32. Statuta Općine Brod Moravice („Službene novine“ broj 30/09, 
35/09 i 16/13) Općinsko vijeće Općine Brod Moravice jednoglasno je donijelo 
 



O D L U K U 
kojom potvrđuje da je Općina Brod Moravice član LAG-a (lokalne akcijske grupe) Gorski kotar. 
Predmetna Odluka prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 
          Na temelju  članka 32. Statuta Općine Brod Moravice („Službene novine“ broj 30/09, 
35/09 i 16/13) Općinsko vijeće Općine Brod Moravice jednoglasno je donijelo 
 

O D L U K U 
o imenovanju Renate Brajdić kao predstavnicu Općine Brod Moravice  

u LAG-u Gorski kotar. 
Predmetna Odluka prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 
 
 

POČELO U 20,00 SATI, ZAVRŠILO U  20,45 SATI. 
 
 
 
       Zabilježila:                          Ovjerovitelji zapisnika:                       Predsjednik:    
 
___________________      __________________________    ________________________              
/Snježana Jurković/                      /Milorad Kuzmanović /                  /Branimir Svetličić/ 
          
                                           __________________________ 
                                                           /Igor Svažić /         


