Z A P I S N I K
sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Brod Moravice
održane dana 4. rujna 2017. godine (ponedjeljak) 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,
ODSUTNI: Emil Tušek
Sjednici su nazočni, načelnik Dragutin Crnković, zamjenik načelnika Sanjin Naglić,
te predstavnici JUO Renata Brajdić, Ivan Jurković i Snježana Jurković koja vodi zapisnik.
Predsjednik Branimir Svetličić, pozdravlja nazočne i poziva vijećnike da upute
vijećnička pitanja.
Vijećnik Boris Delač upitao je Načelnika Crnkovića da li ima neka nova saznanja oko
uvođenja poreza na nekretnine, budući su neke jedinice lokalne samouprave poslale upitnike
građanstvu.
Načelnik Crnković odgovorio je da smatra da je porez na nekretnine potrebno uvesti i da neće
predstavljati novo opterećenje za građane. Također, napomenuo je da je u Općini Brod Moravice
sve pripremljeno za prikupljanje podataka, postoje obrasci i smatra da će se isti poslati
građanstvu kako bi se prikupili potrebni podaci i time ažurirale postojeće baze podataka, bez
obzira na početak primjene porezan na nekretnine.
Načelnik je također potvrdio da se peć nalazi u školi Male Drage, što je bilo pitanje na prethodnoj
sjednici Općinskog vijeća.
Budući nije bilo drugih vijećničkih pitanja, Predsjednik Vijeća predlaže nadopunu
Dnevnog reda točkom - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim Priznanjima Općine Brod
Moravice, koja postaje 4. točka Dnevnog reda.
D N E V N I

R E D:

1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine
Brod Moravice
2. Prijedlog Odluke o plaći, naknadi za rad, te drugim pravima općinskog
načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Brod Moravice uz
Obrazloženje
3. Odluka o raspisivanju natječaja za stipendiranje učenika i studenata na
području Općine Brod Moravice
4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim Priznanjima Općine Brod
Moravice

Tako izmijenjen Dnevni red jednoglasno je usvojen, a za ovjerovitelje zapisnika jednoglasno su
izabrani Ivica Porubić i Boris Delač.

Ad 1.
Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen.
Ad 2.
Predsjednik vijeća pojasnio je vijećnicima da je Općinski načelnik navršio 65 godina života
i tijekom mjeseca kolovoza postao umirovljenik.
Načelnik Crnković se nadovezao, te napomenu da će u buduće dužnost Općinskog načelnika
obnašati kao volonter, te će njegova naknada iznositi 5.667,42 kn, te će Općina Brod Moravice na
godišnjoj razini time uštedjeti oko 87.000 kn.
U raspravi je sudjelovao vijećnik Boris Delač s napomenom da iako sukladno zakonskim
odredbama po kojoj načelnici i gradonačelnici nemaju propisano radno vrijeme, smatra da bi
jedan dan u tjednu trebao biti određen kao dan kad je općinski načelnik prisutan na radnom
mjestu, te tako biti dostupan za sve stanovnike Općine.
Na temelju odredbe članka 2. do 7. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10), članka 90.a Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) te članka 32. Statuta Općine Brod
Moravice ("Službene novine Primorsko goranske županije", broj 30/09,35/09 i 16/13) Općinsko
vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o plaći, naknadi za rad, te drugim pravima općinskog načelnika i
općinskog načelnika Općine Brod Moravice.

Ad 3.
Vijećnik Boris Delač primijetio je da se u Odluci o stipendiranju navodi „određeni broj
stipedija“ smatra da bi trebalo navesti točan broj stipendija koje će se dodijeliti.
Načelnik Crnković odgovorio je da se zadnjih nekoliko godina stipendiraju svi podnositelji
zahtjeva jer se nažalost radi o malom broju učenika i studenata, također unaprijed se ne zna
koliko će zahtjeva pristići na raspisani Javni natječaj.
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 objavljivanju Javnog natječaja za stipendiranje učenika i studenata
na području Općine Brod Moravice za nastavnu/akademsku godinu 2017/18.

Ad 4.
Načelnik Crnković pojasnio je da smatra da pored postojećih priznanja postoji i potreba za
Godišnjom nagradom, takvu vrstu priznanja imaju i ostale jedinice lokalne samouprave.

Na temelju Odluke o javnim priznanjima Općine Brod Moravice („Službene novine
Primorsko-goranske županije“, broj 31/06) Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o izmjeni i dopuni
Odluke o javnim Priznanjima Općine Brod Moravice.

POČELO U 19,00 SATI, ZAVRŠILO U 19,15 SATI.

Zabilježila:
___________________
/Snježana Jurković/

Ovjerovitelji zapisnika:
__________________________
/ Ivica Porubić/
__________________________
/ Boris Delač/

Predsjednik:
________________________
/Branimir Svetličić/

