
                                                       Z   A   P   I   S   N   I   K 
 

sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Brod Moravice 
održane dana 16. veljače 2016. godine (utorak ) u 18,00 sati  

 u prostoriji Općine Brod Moravice (čitaonica) 
 
 
NAZOČNI: Branimir Svetličić,  Igor Svažić, Vilim Klobučar, Boris Delač,  
                     Milorad Kuzmanović, Davor Delač, Valter Crnković, Ivan Crnković 
                     
ODSUTNI: Branko Mamuzić 
 
                   Sjednici su nazočni, načelnik Dragutin Crnković,  Ivan Grgurić, te predstavnici JUO 
Ivan Jurković, Renata Brajdić i Snježana Jurković koja vodi zapisnik. 
 
              Predsjednik Branimir Svetličić, pozdravlja nazočne i poziva vijećnike da upute 
vijećnička pitanja.  
              Vijećnik Boris Delač postavio je upit zašto su uplatnice za komunalnu naknadu za 
zadnja dva kvartala 2015. godine slane tek tijekom prosinca, a dospijeće im je bilo 30.12.2015. i 
15.01.2016. godine, te da li će se u buduće opet slati kvartalno. Načelnik Dragutin Crnković 
pojasnio je da se pristupilo reviziji obračuna komunalne naknade sa ciljem da se korigiraju 
postojeći podaci o objektima i vlasnicima, te da se obuhvati i ono što do sada nije bilo u sustavu 
plaćanja komunalne naknade. Također Ivan Jurković je pojasnio da je Općinsko vijeće tijekom 
srpnja 2015. donijelo novu Odluku o komunalnoj naknadi pa se moralo postupati u skladu s 
istom.          
              Budući više nije bilo pitanja, predsjednik predlaže slijedeći: 
               
D  N  E  V  N  I     R  E  D: 
                             

1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Brod 
Moravice 

2. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju 
na temelju ugovora 

3. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 
o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora 

4. Odluka o stavljanju van snage Odluke o povjeravanju komunalne 
djelatnosti održavanja prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane 
pokojnika, te ukop i kremiranje pokojnika 

5. Izmjena i dopuna Odluke o osnivanju vlastitog pogona 
6. Odluka o grobljima 
7. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj  

 
Predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 
Za ovjerovitelje zapisnika jednoglasno su izabrani Igor Svažić i Milorad Kuzmanović.    
     
 
 



   
Ad 1. 
           
         Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen. 
 
 
Ad 2. 
         Pojašnjenje ove točke, dao je načelnik Dragutin Crnković, ove su izmjene nužne zbog 
zakonskih promjena, te dopisa Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja,. 
Poslovi ukopa više se ne obavljaju temeljem ugovora, već je to nadležnost JLS, odnosno to mora 
biti organizirano ili putem vlastitog pogona ili komunalnog poduzeća. 
To će dodatno opteretiti Općinu, jer iako već postoji vlastiti pogon,  morat će se dodatno ekipirati 
da bi se zadovoljile zakonske odredbe. Također načelnik je naglasio da se na ovu točku 
nadovezuju i točke 3,4 i 5. Dnevnog reda. 
U raspravi je sudjelovao vijećnik Valter Crnković, naglasivši da su ovo samo tehnički detalji, te 
je upitao što znači riječ otuđiti u točci 13. Odluke o vlastitom pogonu. Načelnik je pojasnio da to 
znači prodati. 
 
                 Na temelju članka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 
26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 
144/12, 94/13 i 153/13 ) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (" Službene novine" broj 
30/09,35/09 i 16/13), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 16. 
veljače 2016. godine jednoglasno je donijelo  
  
 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 
o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora. 

Predmetna Odluka prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
  Ad 3. 
           Temeljem članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 
49/11, 144/12, 94/13, 147/14 i 36/15 ) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (" Službene 
novine" broj 30/09,35/09 i 16/13), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj 
dana 16. veljače 2016. godine jednoglasno je donijelo  
 

ODLUKU  
o stavljanju van snage Odluku o izmjenama i dopunama  

Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora. 
Predmetna Odluka prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
           
Ad 4. 
          Temeljem članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03-
pročišćeni tekst, 82/04, 38/09, 79/09, 49/11, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 147/14 i 36/15 ) i 
članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (" Službene novine" broj 30/09,35/09 i 16/13), 



Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 16. veljače 2016. godine 
jednoglasno je donijelo  
 

ODLUKU 
o stavljanju van snage Odluke 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. 
            Na temelju članka 4. stavka 3. i članka 8. i 9. Zakona o komunalnom gospodarstvu 
("Narodne novine" broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 153/09,  
49/11,  84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13 ) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (" 
Službene novine" broj 30/09,35/09 i 16/13), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici 
održanoj dana 16. veljače 2016. godine jednoglasno je donijelo  
 

ODLUKU IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 
o osnivanju vlastitog pogona za obavljanje komunalne djelatnosti 

na području Općine Brod Moravice. 
Predmetna Odluka prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 
 
 
 
Ad 6. 
          Načelnik je pojasnio da je ova Odluka također nastavno vezana za prethodne, te je 
izmijenjena samo u manjem dijelu. Naglasio je će  sve radove na groblju moći izvoditi samo 
registrirane osobe uz obveznu najavu u Općini. 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Boris Delač i Vilim Klobučar, prvi je upitao vezano za članak 
3. Odluke zašto se tu ne spominje crkva Svetog Roka koja je unutar groblja. Ivan Jurković je 
pojasnio da je to sakralni objekt, a u spomenutom članku govori se o komunalnim objektima.  
Također, u članku 5. spominje se i mogućnost ukopa izvan groblja, te smatra da bi se to trebalo 
brisati. Renata Brajdić pojasnila je da je taj članak sukladan sa Zakonom o grobljima. 
Vijećnik Klobučar postavio je pitanje što je sa grobnim mjestima koja se ne plaćaju više od 10 
godina, da li se ona oduzimaju vlasnicima. Načelnik je odgovorio, takvih je grobnih mjesta samo 
3 na području naše Općine, postupak je vrlo kompliciran, a i sama tematika je vrlo ozbiljna te se 
nije pristupilo oduzimanju istih. 
Također postoji i čitav niz starih nadgrobnih spomenika koje bi trebalo zaštiti od propadanja. 
Vijećnik Boris Delač se nadovezao s prijedlogom da bi za te stare nadgrobne ploče možda trebalo 
odrediti posebno mjesto na samom groblju. 
          Predsjednik vijeća Branimir Svetličić naglasio je da vijećnici moraju definirati članak 39. 
Odluke, da li će na groblju biti određeno vrijeme ukopa i vrijeme posjeta groblju ili će se i dalje 
obavljati kao i do sada. 
Vijećnici su donijeli zaključak da se u članku 39. Odluke o grobljima ne određuju vrijeme posjeta 
groblju kao ni ograničenja vremena ukopa u pogledu pogreba nedjeljom i na dane državnih i 
vjerskih blagdana. 



 
           Na temelju članka 18. Zakona o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98 i 50/12) i ) i 
članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (" Službene novine" broj 30/09,35/09 i 16/13), 
Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 16. veljače 2016. godine 
jednoglasno je donijelo  
 

ODLUKU O GROBLJIMA. 
Predmetna Odluka prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
          
Ad 7. 
         Odluku o naknadi naknade za razvoj pojasnio je načelnik, potonja Odluka bila je na prošloj 
sjednici vijeća, ali se željelo točnije definirati istu. Do sada je ta naknada u iznosu od 1,20 kn bila 
korištena za izgradnju Goranskog vodovoda, kako je on dovršen, predlaže se da se sada ta 
naknada koristi za razvoj vodovodnih mreža na području Gorskog kotara. 
         U raspravi je sudjelovao vijećnik Vilim Klobučar sa pitanjem da li će to značiti 
poskupljenje vode za stanovnike. Odgovorio mu je načelnik naglasivši da je na naknada već 
ugrađena u cijenu vode i to će tako ostati i dalje. 
 
          Na temelju članka 52. stavka 1. i članka 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva 
(„Narodne novine“ broj 159/09, 56/13 i 154/14) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (" 
Službene novine" broj 30/09,35/09 i 16/13), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici 
održanoj dana 16. veljače 2016. godine jednoglasno je donijelo  
 

ODLUKU 
o prvoj izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj. 

Predmetna Odluka prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
 
 

POČELO U 18,00 SATI, ZAVRŠILO U  18,35 SATI. 
 
 
 
 
       Zabilježila:                          Ovjerovitelji zapisnika:                       Predsjednik:    
 
___________________      __________________________    ________________________              
/Snježana Jurković/                           /Igor Svažić /                             /Branimir Svetličić/ 
          
                                           __________________________ 
                                                   /Milorad Kuzmanović /         


