Z A P I S N I K
sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Brod Moravice
održane dana 29. rujan 2015. godine (utorak ) u 18,00 sati
u prostoriji Općine Brod Moravice (čitaonica)

NAZOČNI: Branimir Svetličić, Ivan Crnković, Igor Svažić, Vilim Klobučar,
Boris Delač, Milorad Kuzmanović, Davor Delač
ODSUTNI: Valter Crnković i Branko Mamuzić
Sjednici su nazočni, načelnik Dragutin Crnković, Ivan Grgurić, gosp. Zdenko
Tomčić predstavnik „Adria Bonus“-a, te predstavnici JUO Ivan Jurković, Renata Brajdić i
Snježana Jurković koja vodi zapisnik.
Predsjednik Branimir Svetličić, pozdravlja nazočne, te predlaže slijedeći da se prije
vijećničkih pitanja odrade točke 1. i 2. Dnevnog reda, odnosno prezentacija Strategije razvoja
Općine Brod Moravice koju će predstaviti gosp. Tomčić. Nakon prve dvije točke vijećnici bi
postavili vijećnička pitanja, te bi se nastavilo po točkama Dnevnog reda.
Dnevni red i predloženi tijek sjednice jednoglasno su usvojeni.
D N E V N I

R E D:
1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Brod
Moravice
2. Nacrt i prezentacija izrade Strategije razvoja Općine Brod Moravice –
Adria Bonus
3. Izvješće o radu načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2015. g.
4. Odluka o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Brod Moravice
5. Odluka o prodaji vozila SCAN i pripadajućih priključaka u vlasništvu
Općine Brod Moravice

Za ovjerovitelje zapisnika jednoglasno su izabrani Ivan Crnković i Boris Delač.
Ad 1.
Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen.
Ad 2.
Nacrt Strategije razvoja Općine Brod Moravice dao je gosp. Zdenko Tomčić, predstavnik
„Adria Bonusa“ koji je naglasio da se navedeni plan radi po akcijskom planu koji se temelji na
zakonskim odredbama, u izradi istog surađuje se s drugim institucijama, te je naglasio da je to tek
početak izrade Strategije i da će se ona još nadopunjavati. Također je kratko pojasnio swot
analizu.
U raspravi su sudjelovali vijećnik Boris Delač koji se osvrnuo na neke nelogičnosti u
prezentiranoj analizi, a koja se odnose na očuvanost okoliša, nelegalna odlagališta otpada,
prometnu infrastrukturu, plinovod, poljoprivrednu proizvodnju šumarstvo i drvnu industriju,

turističke i ugostiteljske objekte, zdravstvenu zaštitu, odlagalište komunalnog otpada i
demografsku sliku.
Načelnik se nadovezao na potonjeg vijećnika i dodao da se iste primjedbe mogu odnositi i na
skrb za starije osobe, te naglasio da su znatni pomaci učinjeni u onim segmentima gdje je
postojala državna potpora.
Vijećnik Vilim Klobučar se osvrnuo na očuvanu kulturnu baštinu što je posljedica visoke
osviještenosti stanovništva, te naglasio potencijale u poljoprivredi i turizmu.
Predsjednik vijeća zahvalio je gosp. Tomčiću na prezentaciji, te se nakon toga nastavilo sa
radom po točkama Dnevnog reda.
Ad 3.
Načelnik Dragutin Crnković naglasio je da su u izvješće o radu za razdoblje siječanj lipanj 2015. godine sažeto navedene najvažnije stvari. Nije bilo rasprave po ovoj točci.
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 prihvatilo
IZVJEŠĆE
Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine.
Predmetno Izvješće prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad 4.
Načelnik Dragutin Crnković pojasnio odluku o prodaji zemljišta, naglasivši da se javio
potencijalni kupac čestice kod škole, angažiran je procjenitelj koji je temeljem prodaje zemljišta
u zadnje dvije godine formirao cijene. Također naglasio je potrebu suradnje Osnovne škole i
Doma zdravlja jer su dijelovi zemljišta na kojima se nalaze objekti škole i ambulante u vlasništvu
Općine Brod Moravice.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Milorad Kuzmanović s upitom da li se može kupiti
pojedina čestica u blizini škole ili se moraju kupiti sve čestice, vijećnik Vilim Klobučar sa
pitanjem o čestici u Donjoj Dobri i vijećnik Boris Delač koji je pitao da li će eventualna prodaj
čestice kod škole blokirati pristup igralištu.
Odgovorio je načelnik Crnković da je kupac zainteresiran za zemljište u vrtači, ostale čestice bi
trebalo riješiti dogovorom sa Osnovnom školom i Domom zdravlja. Što se tiče čestice u Donjoj
Dobri ona se odnosi na poljoprivredno zemljište, postupak za njeno rješavanje je u tijeku, te je
napomenu da eventualna kupnja neke čestice kod škole neće zapriječiti ulaz na igralište.
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“
broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,
143/12 i 152/14) 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 prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Brod Moravice.
Predmetna Odluka prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad 5.
Načelnik Crnković pojasnio je ovu odluku, naglasio je da je investitor iz Rusije koji gradi u
Kupskoj dolini izrazi želju da pomogne Općini u nabavi traktora za čišćenje snijega sa
pripadajućim priključcima i priključkom za košenje trave jer postojeće vozilo ima dosta
nedostataka. Da bi se uopće moglo prodati vozilo potrebna je odluka Općinskog vijeća, ali se isto
neće prodati sve dok se ne finalizira nabava novog.
U raspravi je sudjelovao vijećnik Klobučar sa napomenom da su u ovoj godini za nabavu
traktora za čišćenje snijega osigurana i sredstva u Centru za brdsko planinsku poljoprivredu.
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
ODLUKU
o prodaji pokretnina u vlasništvu Općine Brod Moravice.
Predmetna Odluka prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.

POČELO U 18,00 SATI, ZAVRŠILO U 19,20 SATI.

Zabilježila:
___________________
/Snježana Jurković/

Ovjerovitelji zapisnika:

Predsjednik:

__________________________ ________________________
/Ivan Crnković /
/Branimir Svetličić/
__________________________
/Boris Delač /

