
                                                       Z   A   P   I   S   N   I   K 
 

sa 1. sjednice Općinskog vijeća Općine Brod Moravice 
održane dana 29. lipnja 2017. godine (četvrtak ) u 19,00 sati  

 u prostoriji Općine Brod Moravice (čitaonica) 
 
 
NAZOČNI: Branimir Svetličić, Igor Svažić, Ivana Legović, Maja Brajdić, Ivica Porubić, 
                    Goran Rački, Danijela Injić, Boris Delač, Emil Tušek 
                     
ODSUTNI:  
 
                  Sjednici su nazočni, načelnik Dragutin Crnković, zamjenik načlenika Sanjin Naglić,  
                  te predstavnici JUO Renata Brajdić i Snježana Jurković koja vodi zapisnik. 
                    
                  Predsjednik Branimir Svetličić, pozdravlja nazočne i poziva vijećnike da upute 
vijećnička pitanja.  
             Budući  nije bilo pitanja, predsjednik Vijeća predlaže slijedeći 
 
 
D  N  E  V  N  I     R  E  D: 
 

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

2. Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika  
Općinskog  vijeća Općine Brod Moravice 

3. Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjene i dopune  
Prostornog plana uređenja Općine Brod Moravice 

4.   Prijedlog Odluke o lokalnim porezima Općine Brod Moravice 
5.   Prijedlog Pravilnika o provedbi postupka javne nabave    
6.   Prijedlog za Javna priznanja uz Dan općine Brod Moravice za 2017. g. 

 
 
Dnevni red jednoglasno je usvojen, a za ovjerovitelje zapisnika jednoglasno su izabrani Maja 
Brajdić i Emil Tušek. 
            
   
Ad 1. 
          Zapisnik sa Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen. 
 
Ad 2. 
          U raspravi je sudjelovao vijećnik Boris Delač koji je rekao da je rok i od 8 dana prekratak 
kako bi se materijali kvalitetno proučili, te smatra da se isti ne bi trebao smanjiti na 5 dana. 
Odgovorio je Načelnik napomenuvši da rok od 5 dana nije prekratak za proučiti materijale, jer ih 
nema u tolikom obimu, a često su rokovi za pojedine odluke koje donosi Općinsko vijeće 
prekratki i u pojedinim postupcima zahtijeva se hitnoća donošenja isrtih odluka . Također je 
napomenuo da se materijali dostavljaju na kućne adrese vijećnika, a ne šalju se poštom jer bi u 



tom slučaju sve znatno kasnilo. 
Pročelnica Renata Brajdić je naglasila da je kod konstituiranja ovog saziva vijeća, Predstojnica 
Ureda državne uprave u PGŽ, gđa Jasna Turak primjetila da smo mi jedan od rijetkih JLS u 
Županiji koja ima tako dugi rok za dostavu materijala za sazive vijeća.  
 
           Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine br. 33/01,60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 
19/13-pročišćeni tekst)  i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice ("Službene novine", broj 
30/09, 35/09 i 16/13) Općinsko vijeće Općine Brod Moravice sa 6 glasova „ZA“ i 3 glasa 
„PROTIV“ donijelo je  
 

P O S L O V N I Č K U  O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Brod Moravice. 

 
 
Ad 3. 
          Načelnik Dragutin Crnković pojasnio je da su ove izmjene Prostornog plana potrebne zbog 
dovršetka radova na pročišćivaču u Donjoj Dobri, ova će Odluka biti dostavljena komunalnom 
poduzeću „Komunalac“ Delnice koji će je uvrstiti u svu potrebnu dokumentaciju za gradnju. 
Vijećnik Bori Delač postavio je pitanje da li je prilazni put ucrtan, načelnik je odgovorio 
potvrdno. 
 
           Na temelju Odluke o izradi II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Brod 
Moravice („Službene novine“ Općine Brod Moravice broj 8/16) 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  
 

O D L U K U 
o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana  

uređenja Općine Brod Moravice. 
 
 
 

Ad 4. 
          U raspravi su sudjelovali vijećnik Boris Delač, s pitanjem da li će se obračunavati porez na 
kuće za odmor, za one kuće koje nisu za uporabu, te vijećnik Ivica Porubić koji je upitao što je sa 
nekretninama koje su ucrtane u knjigama, a u međuvremenu su se urušile i nisu za uporabu.. 
Načelnik Dragutin Crnković je odgovorio, da je u Odluci navedeno da se porez ne plaća na kuće 
koje se ne mogu koristiti, te dodao da će se do kraja godine svim stanovnicima Općine dostaviti 
upitnik koje će ispuniti, gdje će se navesti sve nekretnine koje se posjeduju, a što je potrebno 
zbog uvođenja poreza na nekretnine. 
 
         Na  temelju članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 
115/16) 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  
 

O D L U K U 



o lokalnim porezima Općine Brod Moravice. 
 

 
Ad 5. 
         Pročelnica Renata Brajdić napomenula je da Pravilnik o provedi postupka jednostavne 
nabave postoji, ali ga je donio Općinski načelnik, a temeljem novog Zakona o javnoj nabavi 
potrebno da ovaj Pravilnik donese predstavničko tijelo JLS. 
Nije bilo rasprave po ovoj točci. 
 
         Temeljem članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) 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 
 

PRAVILNIK  
o provedbi postupaka jednostavne nabave. 

 
Ad 6. 
         Na temelju članka 8. Statuta Općine Brod Moravice (" Službene novine" broj 30/09, 35/09 i 
16/13) Općinsko vijeće Općine Brod Moravice objavljuje Javni poziv za podnošenje prijedloga 
za dodjelu Općinskih priznanja za 2017. godinu. 
Prijedloge mogu uputiti članovi vijeća, načelnik, udruge, ali i fizičke i pravne osobe sa područja 
Općine Brod Moravice. Rok za podnošenje prijedloga je 15. srpanja 2017. godine, Načelnik je 
pozvao da se prijedlozi dostave u roku i da za sve koji budu predloženi budu dostavljena i 
obrazloženja. 
 
 
Predsjednik Općinskog vijeća pojasnio je dostavljenu dokumentaciju za naknade predsjedniku i 
članovima Općinskog vijeća, te zamjeniku načelnika, koje su na snazi, naglasio je da se iste 
mogu i mijenjati.  
 
 
 

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

 
 
 
 
       Zabilježila:                          Ovjerovitelji zapisnika:                       Predsjednik:    
 
___________________      __________________________    ________________________              
/Snježana Jurković/                            /Maja Brajdić /                            /Branimir Svetličić/ 
          
                                           __________________________ 
                                                          /Emil Tušek /         


