REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
M. Draga, .

ZAP ISNI K
s 12. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA,
održane dana 15. lipnja 2018. godine s početkom u 18.30 sati u Općinskoj
vijećnici u M. Dragi, Trg slobode 7
Sjednicu je u 18.35 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća, Kristijan Dražul, koji
je pozdravio sve nazočne.
Nakon izvršene prozivke utvrđeno je da je sjednici nazočno deset od jedanaest
članova Općinskog vijeća; Kristijan Dražul, Nedeljko Dražul, Robert Dundara, Enđi Lazarić,
Andrea Dešković, Sanja Knapić, Ratko Salamon, Boris Škalamera, Luka Jedretić i Iris
Lazarić, te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.
Od 18. 40 sati na sjednici je nazočan Ivan Galović.
Osim vijećnika, na sjednic i su nazočni: Općinski načelnik: Rikardo Staraj, zamjenica
općinskog načelnika: Luciana Sterle Peruch i viši stručni suradnik: Goran Pekić.
Zapisnik vodi: Viši stručni suradnik Goran Pekić
Predsjednik Općinskog vijeća predložio je dopunu dnevnog reda s točkom „Prijedlog
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja Zagore (UPU5)“. Prijedlog je JEDNOGLASNO prihvaćen te se dnevni red
dopunjuje točkom 5. „Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja Zagore (UPU5)“ slijedom čega dotadašnja točka 5. postaje točka 6.
S obzirom da nije bilo primjedbi ni prigovora na dopunjeni dnevni red, sukladno
članku 61. stavak 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga smatra se
usvojenim slijedeći dopunjeni
Dnevni

red

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 11. sjednice Općinskog vijeća
2. Prijedlog Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj („EU Projekt Poboljšanje
vodnokomunalne infrastrukture na području Liburnijske rivijere“)
3. Prijedlog Odluke o prodaji suvlasničkog dijela Općine Mošćenička Draga nekretnina
k.č. 615/4, k.č. 618, k.č. 622/1, k.č. 626, k.č. 630, k.č. 615/5 k.o. Kalac
4. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine 3567/114 k.o. Kalac u vlasništvu Općine
Mošćenička Draga
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Zagore (UPU5)
6. RAZNO
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Ad. 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 11. 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 11. sjednice, predsjednik Općinskog
vijeća dao je na usvajanje zapisnik s 11. sjednice Općinskog vijeća te je JEDNOGLASNO
usvojen
Zapisnik s 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga.
Ad. 2. Prijedlog Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj („EU Projekt
Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Liburnijske rivijere“)
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv. U ime predlagatelja uvodno obrazloženje
iznio je viši stručni suradnik Goran Pekić.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
U raspravi su sudjelovali:
ANDREA DEŠKOVIĆ: Istaknuo je kako bi trebalo po završetku projekta razmotriti
ukidanje naknade koja se uvodi.
odg. Općinski načelnik: Naknada se isključivo uvodi za realizaciju projekta i vezana
je za realizaciju istog.
Utvrđuje se da u 18.40 sati sjednici pristupio Ivan Galović te od toga trenutka na
sjednici je nazočno svih 11 vijećnika.
Kako više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja
na glasanje „Prijedlog Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj („EU Projekt
Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Liburnijske rivijere“) te je
JEDNOGLASNO donesena
Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj („EU Projekt Poboljšanje
vodnokomunalne infrastrukture na području Liburnijske rivijere“)
Ad. 3. Prijedlog Odluke o prodaji suvlasničkog dijela Općine Mošćenička Draga
nekretnina k.č. 615/4, k.č. 618, k.č. 622/1, k.č. 626, k.č. 630, k.č. 615/5 k.o. Kalac
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv sjednice. U ime predlagatelja uvodno
obrazloženje iznio je predsjednik komisije za nekretnine Nedeljko Dražul.
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 prodaji suvlasničkog dijela Općine Mošćenička Draga
nekretnina k.č. 615/4, k.č. 618, k.č. 622/1, k.č. 626, k.č. 630, k.č. 615/5 k.o. Kalac“ te je
JEDNOGLASNO donesena
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Odluka o prodaji suvlasničkog dijela Općine Mošćenička Draga nekretnina k.č.
615/4, k.č. 618, k.č. 622/1, k.č. 626, k.č. 630, k.č. 615/5 k.o. Kalac
Ad.4. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine 3567/114 k.o. Kalac u vlasništvu Općine
Mošćenička Draga
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv sjednice. U ime predlagatelja uvodno
obrazloženje iznio je predsjednik komisije za nekretnine Nedeljko Dražul.
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 prodaji nekretnine 3567/114 k.o. Kalac u vlasništvu Općine
Mošćenička Draga“ te je JEDNOGLASNO donesena
Odluka o prodaji nekretnine 3567/114 k.o. Kalac u vlasništvu Općine Mošćenička
Draga
Ad.5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Zagore (UPU5)
Uvodno obrazloženje iznio je Općinski načelnik.
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 izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Zagore (UPU5)“ te je JEDNOGLASNO donesena
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog
plana uređenja Zagore (UPU5)

Ad.6. Razno
NEDELJKO DRAŽUL: Kao predsjednik Komis ije za nekretnine upoznao je
Vijećnike s radom Komisije i o aktualnim predmetima koji su trenutno u razmatranju
komisije.
OPĆINSKI NAČELNIK: U kratkom izlaganju upoznao je vijećnike s aktualnostima i
budućim planovima, pa je tako:
- obavijestio je Vijećnike da je dobiveno mišljenje revizije koje je bezuvjetno, te je
iskoristio priliku i zahvalio se je zaposlenima i svom prethodniku
- obavijestio je vijećnike kako su dobivena sredstva PGŽ-a za sanaciju stijena na
fkk plaži te da su nam u sklopu Iterreg natječaja odobrena sredstva za prijavljeni
projekt
- obavijestio je vijećnike da je postignut sporazum s Komunalcem da se smeće
odvozi dva puta tjedno. Fiksni trošak će plaćati Općina dok varijabilni, za
prevezenu količinu će plaćati građani. Navedeno se odnosi na područje Sv. Petra i
M. Drage.
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ANDREA DEŠKOVIĆ: Nadovezao se je temu odvoza otpada s prijedlogom da se
vlasnicima apartmana u Brseču i Mošćenicama omogući odlaganje u Dragi.
odg. Općinski načelnik: Nije moguće iz razloga što isto nije zakonski moguće.
RATKO SALAMON: Postavio je pitanje da li je moguće da se vreće u ukopanim
kontejnerima operu iz razloga što se može osjetiti neugodan miris.
odg. Općinski načelnik: Kontaktirati ćemo Komunalac s ciljem rješavanja svih
problema koji se javljaju.
Nadalje Općinski načelnik upoznao je vijećnike sa slijedećim:
- upoznao je vijećnike da će Općina aplicirati na natječaj za mjeru 7.4.1 te da će se u
suradnji s konzultantima prijaviti projekti izgradnje groblja, reciklažnog dvorišta i izgradnja
cesti Žuntarovo i Sv. Ivan.
- obavijestio je vijećnike da na jesen kreće realizacija parkirališta u Mošćenicama na
terenu u vlasništvu crkve koji će se uzeti u zakup
- upoznao je vijećnike s poduzetim mjerama na projektu golfa u Brseču
- obavijestio je vijećnike kako će Komunalac započeti s izmjenom rasvjete u ulici Lj.
Mrakovčića.
IVAN GALOVIĆ: Istaknuo je kako bi bilo pametno pokrenuti inicijativu da se broj
cisterni koje dovoze vodu stanovnicima koji nemaju mogućnost priključka na
vodovod poveća s postojeće dvije na više.
Zanimalo ga je u kojoj fazi je izrada programa raspolaganja državnim
poljoprivrednim zemljištem.
odg. Općinski načelnik: Pokrenute su predradnje u vidu ishodovanja potrebnih
uvjerenja da bi se moglo pristupiti izradi programa.
Upozorio je da nije izvršena košnja na županijskoj cesti Draga-Brseč.
odg. Općinski načelnik: Kontaktirati će se Županijske ceste.
LUKA JEDRETIĆ: : Ukazao je na problem ilegalnog kampiranja u Brseču.
odg. Općinski načelnik: Nastojati će se u suradnji s policijom riješit problem te
postavljanjem znakova.
IRIS LAZARIĆ: Zanimalo ju je dali je naručena rizla za Mošćenice, vidikovac
Kosnica.
odg. Općinski načelnik: Navedeno je naručeno i biti će postavljeno slijedeći tjedan.
SANJA KNAPIĆ: Ukazala je na potrebu uređenja zelene površine u Brseču kod sidra
i na problem komunikacije s osobom zaduženom za održavanje zelenih površina.
odg. Općinski načelnik: Osobno ću ga kontaktirati i ukazati na problem.
Kako se više nitko nije javio za riječ, Predsjednik Općinskog vijeća je u 19.34 sati,
zaključio 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga.

OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Kristijan Dražul

