REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
M. Draga,
ZAPISNIK
s 29. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA,
održane dana 04. VELJAČE 2020. s početkom u 17.30 sati u Općinskoj
vijećnici u M. Dragi, Trg slobode 7
Sjednicu je u 17.30 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća, Ivan Galović, koji je
pozdravio sve nazočne.
Nakon izvršene prozivke utvrđeno je da je sjednici nazočno devet od jedanaest
članova Općinskog vijeća; Kristijan Dražul, Nedeljko Dražul, Robert Dundara, Andrea
Dešković, Enđi Lazarić,Sanja Knapić, Boris Škalamera, Ivan Galović i Iris Lazarić te da
Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.
Osim vijećnika, na sjednici su nazočni: Općinski načelnik: Rikardo Staraj, zamjenica
Općinskog načelnika Luciana Sterle Peruch, pročelnica Sanja Filčić i kao gosti sjednice
predstavnici udruge „Brsečki česan“ Florijan Franković i Mario Zaccaria.
Zapisnik vodi: Sanja Filčić
Predsjednik Općinskog vijeća predložio je dopunu dnevnog reda s točkom 7. čime
dotadašnja točka 7. postaje točka 8.„Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na
području Općine Mošćenička Draga u projekt „Uređenje pješačke zone Povijesnog urbanog
centra Mošćeničke Drage na k.č.: dio 2936/1, 2936/20, 2358/11 k.o. Kraj“ unutar tipa
operacije 3.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu
infrastrukturu” (referentni broj natječaja: 08- 00043) LRS LAG-a „Terra liburna“.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Sukladno članku 61. stavak 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mošćenička
Draga smatra se usvojenim slijedeći dopunjeni
Dnevni red
Razmatranje i usvajanje zapisnika s 28. sjednice Općinskog vijeća
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti
Prijedlog Odluke o pristupanju Općine Mošćenička Draga kao osnivača Centru za
poljoprivredu i ruralni razvoj
5. Prijedlog Odluke o pristupanju prodaji k.č. 406 k.o. Mošćenice
6. Prijedlog Odluke o pristupanju prodaji grč. 287/1, k.č. 2754/3, k.č. 2754/4, grč. 280/1,
k.č. 2728/2, k.č. 2728/4, k.č. 2747/1, k.č. 2760, k.č. 2762/3, k.č. 2754/6, k.č. 2663/2,
k.č. 2664, k.č. 2727/3, k.č. 2737/2, k.č. 2768/1, k.č. 2768/5 sve u k.o. Draga
1.
2.
3.
4.
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7. Odluka o davanju suglasnosti za
provedbu ulaganja na području
Općine Mošćenička Draga u projekt „Uređenje pješačke zone Povijesnog urbanog
centra Mošćeničke Drage na k.č.: dio 2936/1, 2936/20, 2358/11 k.o. Kraj“ unutar tipa
operacije 3.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih
usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te
povezanu infrastrukturu” (referentni broj natječaja: 08- 00043) LRS LAG-a „Terra
liburna“
8. RAZNO
Na prijedlog predsjednika Općinskog vijeća odlučeno je da se riječ da gostima na
sjednici, Franković Florijanu i Zaccaria Mariu, predstavnicima udruge „Brsečki česan“, kako
ih se nebi nepotrebno zadržavalo.
U svom izlaganju predstavnici udruge upoznali su vijećnike s razlozima osnivanja
udruge, dosadašnjim radom i budućim planovima koji uključuju uzimanje u višegodišnji
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine i Republike Hrvatske, koja je okrenuta
ruralnom razvoju područja Brseča i poljoprivrede u službi turizma.
Utvrđuje se da je sjednici u 17. 50 pristupio Ratko Salamon.
Nakon kraće rasprave vijećnici su dali punu podršku ideji očuvanja i brendiranja kako
češnjaka tako i ostalih autohtonih sorti na području Brseča koje su zaboravljene, a cilj ih je
oživit, te i ideji povezivanja turizma i poljoprivrede.
Predsjednik Općinskog vijeća zahvalio je gostima i utvrđuje da su u 18.05 sati
sjednicu napustili Franković Florijan i Zaccaria Mario te se nastavlja s održavanjem sjednice
prema usvojenom dnevnom redu.
Ad. 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 28. sjednice Općinskog vijeća
Predsjednik Općinskog vijeća upitao je da li netko od nazočnih ima primjedbu na
zapisnik.
S obzirom da nije bilo primjedbi na zapisnik s 28. sjednice, predsjednik Općinskog
vijeća dao je na usvajanje zapisnik s 28. sjednice Općinskog vijeća te je JEDNOGLASNO
usvojen
Zapisnik s 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga.

Ad.2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv sjednice. Uvodno obrazloženje iznijela je
Pročelnica.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
Kako nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja na
glasanje „Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora“ te je
JEDNOGLASNO donesena
Odluka o izmjeni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora
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Ad.3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv sjednice. Uvodno obrazloženje iznijela je
Pročelnica.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
Kako nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja na
glasanje „Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti“ te je
JEDNOGLASNO donesena
Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti
Ad.4. Prijedlog Odluke o pristupanju Općine Mošćenička Draga kao osnivača Centru za
poljoprivredu i ruralni razvoj
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv sjednice. Uvodno obrazloženje iznijela je
Pročelnica i Općinski načelnik.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali Ratko Salamon, Nedeljko Dražul,
Kristijan Dražul i Općinski načelnik, predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i
stavlja na glasanje „Prijedlog Odluke o pristupanju Općine Mošćenička Draga kao osnivača
Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj“ te je JEDNOGLASNO donesena
Odluka o pristupanju Općine Mošćenička Draga kao osnivača Centru za
poljoprivredu i ruralni razvoj.
Ad.5. Prijedlog Odluke o pristupanju prodaji k.č. 406 k.o. Mošćenice
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv sjednice. Uvodno obrazloženje iznio je
predsjednik komisije za nekretnine Nedeljko Dražul.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
U raspravi su sudjelovali:
BORIS ŠKALAMERA: Istaknuo je da ga začuđuje visoka cijena kvadrata.
odg. Pročelnica: Radi se o građevinskom području, izvršena je procjena od strane
ovlaštenog procjenitelja te je procjena prošla županijsku reviziju.
Kako više nije bilo pitanja, nakon kraće rasprave, predsjednik Općinskog vijeća
zaključuje raspravu i stavlja na glasanje „Prijedlog Odluke o pristupanju prodaji k.č. 406 k.o.
Mošćenice“ te je JEDNOGLASNO donesena
Odluka o pristupanju prodaji k.č. 406 k.o. Mošćenice
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Ad.6. Prijedlog Odluke o pristupanju prodaji grč. 287/1, k.č. 2754/3, k.č. 2754/4,
grč. 280/1, k.č. 2728/2, k.č. 2728/4, k.č. 2747/1, k.č. 2760, k.č. 2762/3, k.č. 2754/6, k.č.
2663/2, k.č. 2664, k.č. 2727/3, k.č. 2737/2, k.č. 2768/1, k.č. 2768/5 sve u k.o. Draga
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv sjednice. Uvodno obrazloženje iznio je
predsjednik komisije za nekretnine Nedeljko Dražul.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovala većina vlasnika odlučeno je da se
podigne početna cijena prodaje za otprilike 10% u usporedbi s onom koja je predviđena
procjenom.
Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja na glasanje „Prijedlog
Odluke o prodaji nekretnina grč. 287/1, k.č. 2754/3, k.č. 2754/4, grč. 280/1, k.č. 2728/2, k.č.
2728/4, k.č. 2747/1, k.č. 2760, k.č. 2762/3, k.č. 2754/6, k.č. 2663/2, k.č. 2664, k.č. 2727/3,
k.č. 2737/2, k.č. 2768/1, k.č. 2768/5 sve u k.o. Draga“ te je JEDNOGLASNO donesena
Odluka o prodaji nekretnina grč. 287/1, k.č. 2754/3, k.č. 2754/4, grč. 280/1, k.č.
2728/2, k.č. 2728/4, k.č. 2747/1, k.č. 2760, k.č. 2762/3, k.č. 2754/6, k.č. 2663/2, k.č. 2664,
k.č. 2727/3, k.č. 2737/2, k.č. 2768/1, k.č. 2768/5 sve u k.o. Draga
Ad. 7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području
Općine Mošćenička Draga u projekt „Uređenje pješačke zone Povijesnog urbanog
centra Mošćeničke Drage na k.č.: dio 2936/1, 2936/20, 2358/11 k.o. Kraj“ unutar tipa
operacije 3.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih
usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te
povezanu infrastrukturu” (referentni broj natječaja: 08- 00043) LRS LAG-a „Terra
liburna“
Prijedlog Odluke je bio dostavljen na samoj sjednici. Uvodno obrazloženje iznio je
Općinski načelnik.
Nakon navedenog izlaganja predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
Nakon kraće rasprave predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja na
glasanje „Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine
Mošćenička Draga u projekt „Uređenje pješačke zone Povijesnog urbanog centra Mošćeničke
Drage na k.č.: dio 2936/1, 2936/20, 2358/11 k.o. Kraj“ unutar tipa operacije 3.1.1. “Ulaganja
u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” (referentni broj
natječaja: 08- 00043) LRS LAG-a „Terra liburna“ te je JEDNOGLASNO donesena
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine
Mošćenička Draga u projekt „Uređenje pješačke zone Povijesnog urbanog centra
Mošćeničke Drage na k.č.: dio 2936/1, 2936/20, 2358/11 k.o. Kraj“ unutar tipa operacije
3.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu
infrastrukturu” (referentni broj natječaja: 08- 00043) LRS LAG-a „Terra liburna“
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Ad. 8. Razno
Općinski načelnik u kratkom izlaganju upoznao je vijećnike s aktualnostima i
budućim planovima.
Nakon navedenog kratkog presjeka aktualnosti Općinski načelnik obavijestio je
vijećnike da je zajedno s predsjednikom Općinskog vijeća i vijećnikom Dešković Andrejom
bio na sastanku u Ministarstvu poljoprivrede vezano za problematiku divljih krava te je dao
riječ vijećniku Deškoviću koji je detaljnije upoznao vijećnike s detaljima sastanka i
zaključcima istog.
Pročelnica je upoznala vijećnike s imovinsko pravnim problemom vezano sa
zahtjevom Bradičić Josipa za izdavanjem tabularne isprave za upisom vlasništva nad 1/3
dijelom grč. 65/2 k.o Mošćenice koji je u vlasništvu Općine, a za koje tvrdi da mu iste
pripadaju temeljem ugovora o prodaji te je priložio određene dokaze za svoje tvrdnje te je
iznijela svoje mišljenje o navedenom zahtjevu.
Nakon kraće rasprave u kojoj su uz pročelnicu sudjelovali i vijećnici Boris
Škalamera, Nedeljko Dražul i Kristijan Dražul donesen je zaključak da će se pokušati pronaći
dodatna dokumentacija kojom bi se pokrijepile tvrdnje podnositelja te da će se odluka donijeti
kada se sa sigurnošću utvrdi stvarno stanje.
Pročelnica je upoznala vijećnike s opetovanim zahtjevom PD-a Ćićarija za otkupom
nekretnina u vlasništvu Općine koje bi koristile kao planinarsko sklonište.
Nakon kraće rasprave zauzet je stav da se ne ide na prodaju nego dugogodišnji
zakup.
NEDELJKO DRAŽUL: Upoznao je vijećnike s problematičnim imovinsko pravnim
predmetima s kojima se susrela komisija za nekretnine te je zatražio mišljenje vijećnika o
istima.
IVAN GALOVIĆ Upoznao je vijećnike s problematikom ceste u naselju Anići.
Nakon kraće rasprave donesen je zaključak da se izvide mogućnosti za urisom
navedene ceste te ako je isti moguć da se i provede.
Kako više nije bilo pitanja Predsjednik Općinskog vijeća je u 19.45 sati, zaključio
29. sjednicu Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Ivan Galović

