Z A P I S N I K
sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Brod Moravice
održane dana 3. travnja 2014. godine (četvrtak ) u 18,00 sati
u prostoriji Općine Brod Moravice (čitaonica)

NAZOČNI: Branimir Svetličić, Ivan Crnković, Vilim Klobučar, Boris Delač, Davor Delač,
Igor Svažić, Branko Mamuzić
ODSUTNI: Valter Crnković, Milorad Kuzmanović
Sjednici su nazočni, načelnik Dragutin Crnković, zamjenik načelnika Ivan Grgurić,
te predstavnici JUO Ivan Jurković i Snježana Jurković koja vodi zapisnik.

Predsjednik Branimir Svetličić, pozdravlja nazočne i predlaže slijedeći
D N E V N I

R E D:

1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Brod
Moravice
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Brod Moravice za
2013. godinu
3. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
prijevoza pokojnika na području Općine Brod Moravice
4. Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti održavanja prostora i
zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, te ukop i kremiranje
pokojnika na području Općine Brod Moravice
5. Odluka o uvrštenju nerazvrstane ceste u katastar nerazvrstanih cesta od
Školske ulice do Županijske ceste Ž5033
6. Deklaracija o opstojnosti Gorskog kotara
7. Provedba Odluke o agrotehničkim mjerama i uređivanju i održavanju
poljoprivrednih rudina na području Općine Brod Moravice
8. Zamolba Branka Hata za obročno podmirenje komunalnog doprinosa za
nezakonito izgrađenu manje zahtjevnu zgradu
Dnevni red jednoglasno je usvojen, a za ovjerovitelje zapisnika izabrani su Igor Svažić i Vilim
Klobučar.
Ad 1.
Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen.
Ad 2.
Pojašnjenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2013. godinu dali su Snježana
Jurković i načelnik Dragutin Crnković. Konstatirano je da su ukupni rashodi veći od ukupnih
prihoda te je za 2013. godinu ostvaren manjak od 155.039,93 kune. Posljedica je to ostvarenih

znatno manjih prihoda nego u 2012. godini, značajno su manji prihodi s osnove pomoći, a
rashodi su bili veći prvenstveno zbog velikih troškova zimskog čišćenja prometnica, te zbog
troškova održavanja opreme i vozila za čišćenje snijega.
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 donijelo
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Brod Moravice za 2013. godinu
Predmetni Godišnji izvještaj prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad 3.
Načelnik Dragutin Crnković pojasnio je da je poduzeće „Metalik Bonsaj“ d.o.o. iz Brod
Moravica, koje je imalo koncesiju za prijevoz pokojnika, te ujedno vršilo ukop pokojnika na
području Općine, prije tri mjeseca najavio prestanak obavljanja tih poslova. Nakon toga proveden
je javni natječaj za dodjelu koncesije na koji su pristigle tri ponude.
Povjerenstvo je razmatralo ponude i kao najpovoljnija izabrana je ponuda poduzeća „Imoćanka“
d.o.o. iz Delnica, koje je ponudilo najveći iznos godišnje naknade za koncesiju.
U raspravi je sudjelovao vijećnik Boris Delač s pitanjem da li će cijena prijevoza pokojnika za
stanovnike Općine biti veća obzirom da je koncesionar s područja Grada Delnica.
Odgovorio je Ivan Jurković napomenuvši da je temeljem zakona izabrana ponuda koja je
ponudila najveću godišnju naknadu za koncesiju, a u isto vrijeme ima i najpovoljnije cijene
usluga prijevoza, što će u konačnici značiti da se neće povećavati cijena za krajnje korisnike.
Na temelju članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03pročišćeni tekst, 82/04,178/04,38/09,153/09,49/11,144/12 i 94/13), članka 4. i 24. Zakona o
koncesijama („Narodne novine“ broj 125/08) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice
(„Službene novine“ broj 30/09,35/09 i 16/13), a nakon provedenog postupka za davanje koncesije
i Obavijesti o namjeri davanja koncesije objavljene u Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj
objave: 2014/S01K-0006949, Općinsko vijeće Općine Brod Moravice jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na
području Općine Brod Moravice
Predmetna Odluka prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad 4.
Načelnik Dragutin Crnković pojasnio je da se ova točka Dnevnog reda veže na prethodnu
iz veće navedenih razloga, nakon provedenog javnog natječaja izabrana je najpovoljnija ponuda
poduzeća „Vox terrae“ d.o.o. iz Brod Moravica.
U raspravi je sudjelovao vijećnik Vilim Klobučar napomenuvši da bi ispraćaj i ukop pokojnika
izgledao dostojanstvenije kada bi osobe koje vrše ukop bile jednoobrazno obučene.
Načelnik je odgovorio da će se ta pitanja rješavati kod sklapanja ugovora.
Vijećnik Boris Delač napomenuo je da je bivši koncesionar kod zadnjih ukopa imao

jednoobraznu odjeću.
Na temelju članka 3. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj
26/03-pročišćeni tekst, 82/04,178/04,38/09,153/09 i 49/11,144/12 i 94/13), članka 2. stavka 3.
Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju Ugovora („Službene novine“
broj 58/09 i 23/12) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice („Službene novine“ broj
30/09,35/09 i 16/13), a nakon provedenog javnog natječaja o povjeravanju komunalne djelatnosti
održavanja prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, te ukop i kremiranje
pokojnika na području Općine Brod Moravice, Općinsko vijeće Općine Brod Moravice
jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o povjeravanju komunalne djelatnosti održavanja prostora i zgrada
za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, te ukop i kremiranje
pokojnika na području Općine Brod Moravice
Predmetna Odluka prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad 5.
Pojašnjenje je dao načelnik Dragutin Crnković, zakonska obveza je ucrtati sve ceste u
katastar nerazvrstanih cesta, navedena cesta će tako u cijeloj svojoj dužini biti Ulica branitelja
domovinskog rata, izvršene su sve potrebne predradnje.
Nije bilo rasprave po ovoj točci dnevnog reda.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (" Službene novine" broj 30/09,
35/09 i 16/13), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj 6. ožujka 2014.
godine jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o uvrštenju nerazvrstane ceste u katastar nerazvrstanih cesta Općine Brod Moravice.
Predmetna Odluka prilaže se zapisniku i čine njegov sastavni dio.
Ad 6.
Načelnik je dao pojašnjenje vijećnicima oko Deklaracije o opstojnosti Gorskog kotara. Uz
podršku Primorsko-goranske županije, te podršku Župana Zlatka Komadine donijeta je ova
Deklaracija, smatra da će napori koji se poduzimaju dati rezultata i da će se donijeti poseban
Zakon za Gorski kotar. Postojeći Zakon o brdsko planinskim područjima ukinuti će se 1.01.2015.
godine, on je do sada nosio neke prednosti za JLS s područja Gorskog kotara, a male su bile
pogodnosti za samo stanovništvo. Budući se odnosio na sva takva područja u Republici
Hrvatskoj, izdvajanja su bila oko 400 milijuna kuna, a od toga za Gorski kotar tek 38 milijuna
kuna. Ekonomski fakultet iz Rijeke napravio je novu studiju o Gorskom kotaru, s predmetnom
studijom svi čelnici JLS s područja Gorskog kotara zajedno sa Županom ići će na razgovor kod
Predsjednika Vlade Republike Hrvatske.
Ad 7.
Načelnik Dragutin Crnković pojasnio je potrebu provođenja postojeće Odluke o
održavanju i uređenju poljoprivrednih rudina na području Općine. Puno je zapuštenih okućnica,
neobrađenih površina i ruševnih kuća koje nagrđuju izgled Općine. Plan je da se u početku krene

sa uređenjem takvih površina u Brod Moravicama, točnije obuhvatilo bi se područje Vidma,
Parga, te područje oko groblja i od groblja prema rezervoaru, a kasnije bi se postupno krenulo i
na ostale dijelove Općine. Dio tog posla odradile bi udruge s našeg područja koje se financiraju iz
općinskog proračuna, a kontaktirat će se i vlasnici, te ukoliko se neće pridržavati mjera u
rješavanje problema uključit će se i nadležne inspekcijske službe.
Ad 8.
Gospodin Branko Hat uputio je zamolbu Općinskom vijeću da mu omogući obročno
plaćanje komunalnog doprinosa za nezakonito izgrađenu manje zahtjevnu zgradu, pozvavši se na
izabranu mogućnost plaćanja istog u 30 rata kod podnošenja zahtjeva za legalizaciju.
Predsjednik Vijeća Branimir Svetličić napomenuo je da su drugi ljudi također morali platiti
komunalni doprinos kod građenja ili kod legalizacije građevina i svi su tu obvezu izvršili
jednokratno. Obveza komunalnog doprinosa iznosi 13.902,80 kn, te predlaže da se zamolba
gospodina Hata ne usvoji.
Načelnik je pojasnio da kod predaje zahtjeva za legalizaciju ne postoji mogućnost odabira
plaćanja komunalnog doprinosa na rate, samo se naknada za legalizaciju može platiti na rate ili
jednokratno s popustom.
Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj 3. travnja 2014. godine
jednoglasno je odbilo zamolbu gospodina Branka Hata da mu se omogući plaćanje komunalnog
doprinosa na rate, te predmetno Rješenje o komunalnom doprinosu ostaje na snazi.

ZAPOČELO U 18,00 SATI, ZAVRŠILO U 18,45 SATI.

Zabilježila:
___________________
/Snježana Jurković/

Ovjerovitelji zapisnika:
__________________________
/Igor Svažić /
__________________________
/Vilim Klobučar /

Predsjednik:
________________________
/Branimir Svetličić/

