Z A P I S N I K
sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Brod Moravice
održane dana 27. srpnja 2016. godine (srijeda ) u 19,00 sati
u prostoriji Općine Brod Moravice (čitaonica)

NAZOČNI: Branimir Svetličić, Igor Svažić, Vilim Klobučar, Boris Delač, Ivana Kovačič,
Valter Crnković, Ivan Crnković, Milorad Kuzmanović
ODSUTNI: Branko Mamuzić,
Sjednici su nazočni, načelnik Dragutin Crnković, Ivan Grgurić, gospodin
ZdenkoTomčić iz „Adria Bonusa“, te predstavnici JUO Ivan Jurković, Renata Brajdić i Snježana
Jurković koja vodi zapisnik.
Predsjednik Branimir Svetličić, pozdravlja nazočne, te predlaže da se prije vijećničkih
pitanja odrade točke 1. i 2. Dnevnog reda, odnosno Strategija razvoja Općine Brod Moravice
koju će pojasniti 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 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Brod
Moravice
2. Strateški plan razvoja Općine Brod Moravice
3. Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u
Rijeci
4. Prijedlog za Javna priznanja uz Dan općine Brod Moravice

Za ovjerovitelje zapisnika jednoglasno su izabrani Ivan Crnković i Milorad Kuzmanović.

Ad 1.
Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen.
Ad 2.
Gospodin Tomčić iz poduzeća „Adria Bonus“ izvijestio je vijećnike da će sve upućene
primjedbe na Strateški plan razvoja Općine Brod Moravice za razdoblje 2016 – 2021. godine,
biti uvrštene u isti, te će konačna verzija biti izrađena kroz 10-ak dana i bit će dostavljena u
Općinu Brod Moravice. Napomenuo je da je dosta podataka kojima se raspolaže već zastarjelo,
ali kako su to službeni statistički podaci onda se njima i koristilo kod izrade Strategije. Također
naglasio je da su glavni ciljevi i razvojna opredjeljenja navedeni u Strategiji razvoja Općine Brod
Moravice turizam, poljoprivreda i drvna industrija i šumarstvo.

U raspravi je sudjelovao Načelnik, naglasivši važnost donošenja Strategije jer je to
temeljni dokument i potreban je kod prijave na natječaje kako iz EU fondova tako i natječaje na
razini države. Također u raspravi su sudjelovali i vijećnici Milorad Kuzmanović i Boris Delač,
prvi je upitao da li će sve primjedbe biti uvrštene u konačni prijedlog Strategije, gospodin Tomčić
je potvrdio. Vijećnik Delač primijetio je da se u Strategiji navodi kako su održavani okrugli
stolovi i rasprave, a u stvarnosti ih nije bilo, te je napomenu da je rasprave trebalo održavati i da
se ubuduće iste i odrađuju, također naglasio je da bi sama Strategija mogla biti upola kraća i time
jasnija jer se radi o strategije za malu općinu.
Po završetku rasprave po ovoj točci Dnevnog reda, predsjedavajući je zahvalio gospodinu
Tomčiću i sjednica je nastavljena sa vijećničkim pitanjima.
Vijećnik Milorad Kuzmanović upitao je što je sa cestom prema Donjoj Dobri, hoće li se
proširiti i sanirati u cijeloj dužini.
Odgovorio je načelnik Crnković, naglasio je da postoji dogovor sa HEP-om o sanaciji dijela
prometnice, a dio će se sanirati iz vlastitih sredstava, a u izradi je projektna dokumentacija za
kompletnu sanaciju ceste Brod Moravice – Donja Dobra.
Kako više nije bilo pitanja vijećnika prešlo se na slijedeću točku.

Ad 3.
Iz Primorsko-goranske županije traži se da Općina Brod Moravice imenuje suce porotnike
za mladež Općinskog suda u Rijeci.
Općinsko vijeće Općine Brod Moravice jednoglasno je odlučilo da neće imenovati suce
porotnike za Općinski sud u Rijeci.

Ad 4.
Temeljem objavljenog Javnog poziva za dodjelu općinskih priznanja za 2016. godinu, te
pristiglih prijedloga za priznanje u obliku Povelje predloženi su od strane Općinskog načelnika
gosp. Branimir Svetličić i gops. Ivan Grgurić, također od strane Udruge umirovljenika Brod
Moravice predložen je gops. Vilim Klobučar, te Hrvatska čitaonica sela Kuti.
Na temelju članka 9. Statuta Općine Brod Moravice („Službene novine“ broj 30/09,
35/09 i 16/13) i članka 8. i 9. Odluke o javnim priznanjima Općine Brod Moravice („Službene
novine“ broj 31/06) Općinsko vijeće Općine Brod Moravice jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o dodjeli Općinskih priznanja Općine Brod Moravice za 2016. godinu
Općinsko priznanje Općine Brod Moravice u obliku Povelje za 2016. godinu dodjeljuje se:
1. Vilimu Klobučaru iz Brod Moravica
2. Branimiru Svetličiću iz Brod Moravica
3. Ivanu Grguriću iz Brod Moravica
4. Hrvatskoj čitaonici sela Kuti

Prijedlog za dodjelu priznanja u obliku Zahvalnice dostavio je Općinski načelnik Općine Brod
Moravice koji i dodjeljuje tu vrstu priznanja, te je pojasnio svoje prijedloge vijećnicima.
Općinska priznanja u obliku Zahvalnice Općinskog načelnika dodjeljuje se:
1. Mirku Cindriću iz Brod Moravica
2. Slavku Havaiću iz Brod Moravica
3. Riječkoj nadbiskupiji iz Rijeke
4. Nadi Petričević iz Škrljeva
5. Gordani Crnković iz Zagreba
6. Branimiru Despotoviću iz Ravne Gore
7. Vjekoslavu Mance iz Žrnovca
Predmetna Odluka prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.

POČELO U 19,00 SATI, ZAVRŠILO U 19,35 SATI.

Zabilježila:
___________________
/Snježana Jurković/

Ovjerovitelji zapisnika:
__________________________
/Ivan Crnković /
__________________________
/Milorad Kuzmanović /

Predsjednik:
________________________
/Branimir Svetličić/

