Z A P I S N I K
sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Brod Moravice
održane dana 25. svibnja 2018. godine (petak) u 17,00 sati
u prostoriji Općine Brod Moravice (čitaonica)

NAZOČNI: Branimir Svetličić, Igor Svažić, Ivana Legović, Maja Brajdić, Boris Delač,
Danijela Injić, Emil Tušek, Ivica Porubić
ODSUTNI: Goran Rački
Sjednici su nazočni, načelnik Dragutin Crnković, zamjenik načelnika Sanjin Naglić,
te predstavnici JUO Ivan Jurković i Snježana Jurković koja vodi zapisnik.
Predsjednik Branimir Svetličić, pozdravlja nazočne i poziva vijećnike da upute
vijećnička pitanja.
Budući nije bilo vijećničkih pitanja, Predsjednik vijeća predlaže slijedeći

D N E V N I

R E D:

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine
Brod Moravice
2. Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Brod Moravice za razdoblje
2018 – 2023. godine

Dnevni red jednoglasno je usvojen, a za ovjerovitelje zapisnika jednoglasno su izabrani Igor
Svažić i Ivica Porubić.

Ad 1.
Vijećnik Boris Delač iznio je primjedbu na zapisnik, napomenuo je da u 7. točci Dnevnog
reda nije naveden broj i naziv cesta koje se uvršćuju u registar nerazvrstanih cesta.
Predsjednik Općinskog vijeća napomenuo je da će se nazivi cesta staviti u zapisnik, iako su iste
navedene u samoj predmetnoj Odluci.
Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća sa navedenom nadopunom jednoglasno je usvojen.
Ad 2.
Načelnik Crnković pojasnio je da Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2018 – 2023.
godine Općine Brod Moravice mora biti donesen sukladno zakonskim odredbama, odnosno sve
su jedinice lokalne samouprave u obvezi donijeti isti. Također napomenuo je da je Plan
gospodarenja otpadom potreban za kandidiranje projekta, sada je u postupku kandidatura za
posude za otpada. Izvijestio je vijećnike da će se tijekom godine održavati edukacije za
stanovnike Općine vezano za odvajanje otpada, za što su sredstva osigurana iz EU fondova.

U raspravi je sudjelovao vijećnik Boris Delač koji je iznio slijedeće komentare i primjedbe:
- Plan gospodarenja otpadom vrlo je općenit,
- broj stanovnika, odnosno broj domaćinstava koji se navodi u Planu je prevelik,
- problem je 58% stanovnika sa jednim ili dva člana domaćinstva,
- na području Općine 41% je objekata za odmor i rekreaciju,
- znatan porast turističkih noćenja,
- navedene su tri lokacije za reciklažna dvorišta, ali nisu naveden točne lokacije,
- predviđa se pad od 5% komunalnog otpada za svaku godinu, vijećnik smatra da će do toga
doći samim smanjenjem broja stanovnika,
- navedene su 2015. i 2016. godina kao referentne za ostvarenje gospodarenja biootpadom, a
već je polovica 2018. godine,
- na koji su način izračunate količine otpada (metalni i ostali otpad),
- puno je zadataka navedeno u Planu gospodarenja otpadom koje treba izvršiti, a koji smatra
vijećnik puno koštaju.
Načelnik Dragutin Crnković naglasio je da se kod izrade Plana gospodarenja otpadom
koriste službeni podaci o broju stanovnika, a to je popis stanovništva iz 2011. godine, zatim
količine otpada koje su navedene u Planu izračunate su temeljem odlaganja otpada s područja
naše Općine na odlagalište Sović Laz, a porast turističkih noćenja je realan podatak iz službenih
evidencija (2013. godine 138 noćenja, a 2017. godine 1560 noćenja).
Reciklažna dvorišta smatra Načelnik, trebala bi biti postavljena ne samo na tri lokacije kako je
navedeno u Planu, već bi trebala biti u Brod Moravicama, Donjoj Dobri, Moravičkim Selima,
Velikim Dragama i Gornjim Kutima, ali problem će biti u pronalaženju adekvatnih lokacija.
U raspravi je sudjelovao i vijećnik Emil Tušek, koji je napomenuo da je kod zadnjeg
prikupljanja krupnog otpada vozilo koje je vršilo odvoz istog bilo u kvaru, te je na svakom mjestu
gdje se zaustavljalo ostala mrlja od ulja.
Na temelju članka 21. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13 i
73/17) i članka 35. Statuta Općine Brod Moravice („Službene novine“ broj 18/18) Općinsko
vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Brod Moravice za
razdoblje 2018 - 2023. godine.

POČELO U 17,00 SATI, ZAVRŠILO U 17,25 SATI.

Zabilježila:
___________________
/Snježana Jurković/

Ovjerovitelji zapisnika:
__________________________
/ Igor Svažić/
__________________________
/Ivica Porubić/

Predsjednik:
________________________
/Branimir Svetličić/

