
                                                       Z   A   P   I   S   N   I   K 
 

sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Brod Moravice 
održane dana 19. listopada 2017. godine (ponedjeljak) u 19,00 sati  

 u prostoriji Općine Brod Moravice (čitaonica) 
 
 
NAZOČNI: Branimir Svetličić, Igor Svažić, Ivana Legović, Maja Brajdić, Goran Rački,  
                    Boris Delač, Emil Tušek 
                     
ODSUTNI: Danijela Injić, Ivica Porubić 
 
                  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 uputio je primjedbu da on nikad nije postavio vijećničko pitanje 
vezano za postavljanja prozora na školi u Malim Dragama, a da se takva informacija spominje. 
Načelnik je odgovorio da potonji vijećnik zaista nije postavio takvo pitanje, a da je to 
dezinformacija, te je napomenuo da bi isti trebali biti zamijenjeni u vrlo skoro vrijeme. 
Budući nije bilo drugih vijećničkih pitanja, Predsjednik Vijeća predlaže slijedeći 
 
D  N  E  V  N  I     R  E  D: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine  
Brod Moravice 

2. Odluka o prihvaćanju Plana zaštite od požara i procjene ugroženosti od požara 
i tehnoloških eksplozija za područje Gorskog kotara 

3. Plan zaštite od požara na području Gorskog kotara 
4. Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija na području Gorskog 

kotara 
5. Prijedlog člana Nadzornog odbora komunalnog poduzeća „Komunalac“ d.o.o. 

Delnice 
6. Prijedlog Odluke o imenovanju mrtvozornika na području Općine Brod 

Moravice 
7. Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u 

Rijeci 
8. Prijedlog Odluke o participaciji pripadnika romske nacionalne manjine u cijeni 

programa predškolskog odgoja za pedagošku godinu 2017/2018. 
9. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Brod Moravice za 

financiranje političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Brod Moravice 
10. Izvješće o radu načelnika Općine Brod Moravice za razdoblje siječanj-lipanj 

2017. godine 
11. Odluka o osnivanju stožera civilne zaštite Općine Brod Moravice 

 
 



Dnevni red jednoglasno je usvojen, a za ovjerovitelje zapisnika jednoglasno su izabrani Goran 
Rački i Emil Tušek. 
            
   
Ad 1. 
          Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen. 
 
 
Ad 2. 
 Načelnik Dragutin Crnković napomenuo je da je izrada Plana zaštite od požara zakonska 
obveza koja se izrađuje svake dvije godine. Postoji inicijativa od strane Vatrogasne zajednice 
Primorsko goranske županije da se na razini Gorskog kotara ustroji zajednička vatrogasna 
postrojba, država bi sufinancirala još dva zaposlena vatrogasca u toj postrojbi. Također, 
objedinjavanje vatrogasnih postrojbi Gorskog kotara značilo bi uštede kod izrade elaborata koje 
bi izrađivala Vatrogasna zajednica PGŽ.  
           U raspravi je sudjelovao vijećnik Boris Delač, napomenuo je da je samo djelomično 
zadovoljan s izrađenim dokumentima, te je iznio čitav niz primjedbi na netočne, odnosno 
zastarjele podatke. Naglasio je slijedeće: broj od 20 operativnih vatrogasaca, nisu navedene 
obrtničke stolarske radione kao privredni subjekti kod kojih postoji opasnost od izbijanja požara, 
Hrvatske šume radit će kresanje i uklanjanje grana, a on smatra da oni sami proizvode povećane 
količine granja, broj stanovnika Općine Brod Moravice nije točno naveden, spominju se tvornice 
„Delko“ „Divas“ koje više ne egzistiraju, značajni objekti su dvije pilane, a postoji samo jedna. 
Načelnik je odgovorio da je Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija izradio 
stručni tim Vatrogasne zajednice PGŽ, napomenuo je da je i on primijetio neke netočne podatke, 
te je naveo da će se netočni podaci u Procjeni izmijeniti, odnosno uputiti zahtjev izrađivaču 
procjene da se isti izmjene. 
Vijećnici su se suglasili sa prihvaćanjem dokumenata uz  napomenu da se u Procjeni izmjene 
netočni podaci koji se odnose na područje Općine Brod Moravice. 
 
        Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10), članka 19. 
stavka 1. podstavka 11. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i 
članka 32.  Statuta Općine Brod Moravice ("Službene novine Primorsko goranske županije", broj 
30/09,35/09 i 16/13) Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo 
 

O D L U K U 
o prihvaćanju Plana zaštite od požara i Procjene ugroženosti od požara  

i tehnoloških eksplozija na području Gorskog kotara 
 
 
Ad 3. 
                  Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10), 
članka 3. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 
38/09 i 80/10), odredbi Pravilnika o planu zaštite od požara („Narodne novine“ broj 51/12), 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 
 



P L A N 
zaštite od požara na području Gorskog kotara. 

        
  
Ad 4. 
         Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10), članka 3. 
Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 38/09 i 
80/10), odredbi Pravilnika o planu zaštite od požara („Narodne novine“ broj 51/12), te članka 32.  
Statuta Općine Brod Moravice ("Službene novine Primorsko goranske županije", broj 
30/09,35/09 i 16/13) Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo 
 

Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija  
za područje Gorskog kotara. 

 
                 
Ad 5. 
         Predsjednik vijeća predložio je da kao i do sada član Nadzornog odbora u komunalnom 
poduzeću „Komunalac“ Delnice bude Ivan Jurković. Nije bilo drugih prijedloga. 
         
         Na temelju članka 32.  Statuta Općine Brod Moravice ("Službene novine Primorsko 
goranske županije", broj 30/09,35/09 i 16/13) Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  
 

O D L U K U 
o imenovanju člana Nadzornog odbora komunalnog poduzeća „Komunalac“ Delnice. 

 
 
Ad 6. 
         Na temelju članka 32.  Statuta Općine Brod Moravice ("Službene novine Primorsko 
goranske županije", broj 30/09,35/09 i 16/13), a sukladno Prijedlogu Primorsko-goranske 
županije, Upravnog odjela za zdravstvo Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo 
 

O D L U K U 
o imenovanju mrtvozornika na području Općine Brod Moravice. 

 
 
Ad 7. 
         Predsjednik vijeća predložio je da sudac porotnik za mladež Županijskog suda u Rijeci bude 
Sanjin Naglić. Nije bilo drugih prijedloga. 
 
        Na temelju članka 32.  Statuta Općine Brod Moravice ("Službene novine Primorsko 
goranske županije", broj 30/09,35/09 i 16/13) Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo 
 

O D L U K U 
o imenovanju suca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci. 

 
 
 



Ad 8. 
          Načelnik Općine pojasnio je participaciju roditelja pripadnika romske nacionalne manjine, 
prijedlog je došao od strane Osnovne škole Brod Moravice, te je naglasio da će participaciju 
podmirivati nadležno Ministarstvo. 
 
        Na temelju članka 32.  Statuta Općine Brod Moravice ("Službene novine Primorsko 
goranske županije", broj 30/09,35/09 i 16/13) Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo 
 

O D L U K U 
o participaciji roditelja pripadnika romske nacionalne manjine u cijeni programa  

predškolskog odgoja za pedagošku godinu 2017/2018. 
 
 
Ad 9. 
          Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne 
promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11 i 61/11, 27/13 i 02/14) i članka 32.  Statuta Općine 
Brod Moravice ("Službene novine Primorsko goranske županije", broj 30/09,35/09 i 16/13) 
Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo 
 

O D L U K U 
o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Brod Moravice za financiranje  
političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Brod Moravice u 2017. godini. 

 
 

Ad 10. 
           Načelnik Dragutin Crnković istaknuo je problematiku zimske službe, kvar na vozilu, ali je 
istaknuo i to što država preko Hrvatskih cesta participira u troškovima zimske službe. Naveo je 
da se radilo na projektima ceste Brod Moravice- Donja Dobra, crkve u Donjoj Dobri, parka, 
Kolarnice. 
          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 usvojilo 
 

I Z V J E Š Ć E 
Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine. 

 
Ad 11. 
           Predsjednik Općinskog vijeća i Načelnik pojasnili su da su članovi Stožera civilne zaštite  
predloženi po funkcijama koje obnašaju u institucijama, javnim ustanovama ili udrugama. 
           
            Na temelju članka 21. stavka 1. i 2. i članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite 
(„Narodne novine“ broj 82/15), članka 6. Pravilnika o sustavu stožera, načinu rada te uvjetima za 
imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera i članka 46. 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 UK U 
o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Brod Moravice. 



 
 
 

POČELO U 19,00 SATI, ZAVRŠILO U  19,40 SATI. 
 
 
 
 
       Zabilježila:                          Ovjerovitelji zapisnika:                       Predsjednik:    
 
___________________      __________________________    ________________________                          
   /Snježana Jurković/                       / Goran Rački/                            /Branimir Svetličić/ 
          
                                           __________________________ 
                                                           /Emil Tušek /         


