REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/17-01/5
URBROJ:2156/03-02-17-5
M. Draga,.29. kolovoza 2017.

ZAPISNIK
sa 2. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA,
održane dana 29. lipnja 2017. godine s početkom u 19.00 sati u Općinskoj
vijećnici u M. Dragi, Trg slobode 7
Sjednicu je u 19.10 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća, Kristijan Dražul, koji
je pozdravio sve nazočne.
Zapisnik vodi: Viši stručni suradnik: Goran Pekić.
Viši stručni suradnik prozvao je vijećnike Općinskog vijeća te je utvrđeno da je na
sjednici nazočno svih jedanaest (11) vijećnika.
Osim vijećnika, na sjednici su nazočni: Općinski načelnik: Rikardo Staraj, zamjenica
općinskog načelnika: Luciana Sterle Peruch, v.d. pročelnice: Silvija Vickić, viši stručni
suradnik: Goran Pekić, komunalni redar: Robert Kosmić i gđa. Ksenija Kapetanović gost na
sjednici.
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže da se dnevni red sjednice nadopuni točkom 7.
Razno. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
S obzirom na to da nije bilo primjedbi ni prigovora na predloženi dnevni red, te se
sukladno članku 61. stavak 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga smatra
usvojenim slijedeći
Dnevni

red

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća
2. Polaganje svečane prisege Općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
3. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne
djelatnosti- održavanje čistoće javnih površina, čišćenje obalne crte i plaže
4. Povjerenstvo za izbor i imenovanja:
3.1. Prijedlog za izbor i imenovanje članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
3.2. Prijedlog za izbor i imenovanje članova Komisije za nekretnine
3.3. Prijedlog za izbor i imenovanje članova Komisije za nerazvrstane ceste
5. Prijedlog Odluke o naknadi općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
koji svoju dužnost obnašaju volonterski
6. Prijedlog Odluke o naknadama članova Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga
7. Razno
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Ad. 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika
Općinskog vijeća

s

konstituirajuće

sjednice

Predsjednik Općinskog vijeća upitao je da li netko od nazočnih ima primjedbu na
zapisnik.
S obzirom da nije bilo primjedbi na zapisnik s konstituirajuće sjednice, predsjednik
Općinskog vijeća dao je na usvajanje zapisnik s konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća te
je sa JEDNOGLASNO usvojen
Zapisnik s konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga.
Nakon usvajanja zapisnika predsjednik Vijeća dao je riječ gđi. Kseniji Kapetanović
kao gostu sjednice da se obrati vijećnicima.
Gđa. Kapetanović u bitnome je upoznala Vijećnike sa svojim problemom, a koji se
odnosi na radno vrijeme Ugostiteljskog objekta „La terrazza“, odnosno na buku koja dopire iz
objekta u kasnim satima. Naime isti se nalazi u neposrednoj blizini gđe. Kapetanović. Gđa.
Kapetanović je zamolila Vijećnike da donesu odluku kojom će se radno vrijeme predmetnog
objekta ograničiti.
Općinski načelnik odgovorio je gošći istaknuvši da je upoznat s navedenim
problemom te da je razgovarao sa zakupcem lokala. Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti
Općine propisano je da je radno vrijeme lokala 01.00 sat, a da se glazba smije izvoditi do
24.00 sata. Istaknuo je kako razumije gošću kojoj smeta buka koja dopire iz objekta kao
rezultat rada istog smeta. Istaknuo je da kao što mora voditi računa o njenom interesu da je
njegova dužnost kao načelnika da vodi računa i o interesu vlasnika tog objekta koji obogaćuje
ponudu mjesta i zapošljava djelatnike. Smatra da ne bi bilo pošteno skraćivati radno vrijeme
objekta. Pored navedenog odluka o produženju odnosno skraćivanju rada ugostiteljskih
objekta je u nadležnosti načelnika te se slijedom navedenog on obvezuje riješiti nastalu
situaciju.
Utvrđuje se da je u 19. 26 sjednicu napustila gđa. Kapetanović.
Ad. 2. Polaganje svečane prisege Općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika
Predsjednik Općinskog vijeća upoznao je vijećnike da sukladno Poslovniku
Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga Općinski načelnik i njegov zamjenik na prvoj
redovnoj sjednici Vijeća polažu prisegu, nakon čega je pozvao načelnika i njegovu zamjenicu
da se ustanu te je pročitao tekst prisege po čitanju koje su njih dvoje riječima „Prisežem“
položili svečanu prisegu.
Ad. 3. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje
komunalne djelatnosti- održavanje čistoće javnih površina, čišćenje obalne crte i plaže.
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.
Kako nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja na
glasanje „Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne
djelatnosti- održavanje čistoće javnih površina, čišćenje obalne crte i plaže te je
JEDNOGLASNO donesena
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne
djelatnosti- održavanje čistoće javnih površina, čišćenje obalne crte i plaže
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Ad. 4. Prijedlog za izbor i imenovanje
4.1. Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja
Prijedlog Rješenja je bio dostavljen uz poziv. U ime predlagatelja uvodno
obrazloženje je iznio predsjednik Općinskog vijeća Kristijan Dražul te je po završetku
izlaganja otvorio raspravu
U raspravi su sudjelovali:
BORIS ŠKALAMERA: Istaknuo je kako bi bilo dobro da se njega izuzme iz
navedenog vijeća te je predložio da se na njegovo mjesto imenuje Luku Jederetića.
IVAN GALOVIĆ: Istaknuo je kako smatra da prije nego što pojedini prijedlozi
Odluka stignu na Vijeće bi bilo dobro da prođu koordinaciju.
odg. OPĆINSKI NAČELNIK: U planu je da se s koordinacijama prije Vijeće krene
od ove sjednice.
Kako nije bilo više pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja
na glasanje „Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Vijeća za dodjelu koncesijskih
odobrenja“ te je JEDNOGLASNO doneseno Rješenje da se u Vijeće za dodjelu koncesijskih
odobrenja imenuju:
1. Kristijan Dražul, za člana, kao predstavnik Općine Mošćenička Draga
2. Luka Jedretić, za člana, kao predstavnik Općine Mošćenička Draga
3. Sanja Filčić, za člana, kao predstavnik Općine Mošćenička Draga
4. Nikola Randić, za člana kao predstavnik Lučke kapetanije
5. Dijana Vračar, za člana kao predstavnik Primorsko-goranske županije
4.2. Komisija za nekretnine
Prijedlog Rješenja je bio dostavljen uz poziv. U ime predlagatelja uvodno
obrazloženje je iznio predsjednik Općinskog vijeća Kristijan Dražul te je po završetku
izlaganja otvorio raspravu
U raspravi su sudjelovali:
RATKO SALAMON: Ukazao je na pogrešku u nazivu komisije u prijedlogu u kojem
je stajalo komisija za prodaju nekretnina te je istaknuo kako bi bilo dobro u rješenju navesti
koji sve oblici raspolaganja ulaze u ingerenciju Komisije. Pored navedenog je predložio da i
kupnja nekretnina od strane Općine bude nešto o čemu će Komisija raspravljat i davati svoje
mišljenje.
Prijedlog je prihvaćen.
Kako nije bilo više pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja
na glasanje „Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Komisije za nekretnine“ te je
JEDNOGLASNO doneseno Rješenje da se u Komisiju imenuju:
1. Nedeljko Dražul, za predsjednika
2. Boris Škalamera, za člana
3. Sanja Knapić, za člana,
4. Robert Dundara, za člana
4.3. Komisija za nerazvrstane ceste
Prijedlog Rješenja je bio dostavljen uz poziv. U ime predlagatelja uvodno
obrazloženje je iznio predsjednik Općinskog vijeća Kristijan Dražul te je po završetku
izlaganja otvorio raspravu
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Kako nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja na
glasanje „Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Komisije za nerazvrstane ceste“ te je
JEDNOGLASNO doneseno Rješenje da se u Komisiju imenuju:
1. Ivan Galović, za predsjednika
2. Luka Jedretić, za člana
3. Nedeljko Dražul, za člana,
4. Kristijan Dražul, za člana,
5. Luciana Sterle Peruch, za člana
Ad. 5. Prijedlog Odluke o naknadi općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika koji svoju dužnost obnašaju volonterski
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv. U ime predlagatelja uvodno obrazloženje
Odluke je iznio Viši stručni suradnik Goran Pekić.
Nakon navedenog izlaganja predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu.
U raspravi su sudjelovali:
RATKO SALAMON: Istaknuo je kako smatra da je navedeni prijedlog Odluke
trebao biti tema koordinacije prije nego što je upućen na Vijeće.
LUKA JEDRETIĆ: Istaknuo je kako će glasati protiv navedenog Prijedloga zbog
obećanja koje su dali u svom predizbornom programu, a to se prije svega odnosi na stipendije
studentima. Sve dok navedeno ne bude ostvareno on ne može glasati za predmetnu Odluku.
IVAN GALOVIĆ: Istaknuo je kako i on smatra da bi mudrije bilo da je navedeni
prijedlog prošao koordinaciju prije upućivanja na Vijeće te da bi se na taj način prije postiglo
suglasje svih Vijećnika.
NEDELJKO DRAŽUL: Istaknuo je da ako se uspoređuju samo brojčani parametri,
uzimajući u obzir dosadašnju naknadu načelnika i prijedlog nove naknade s nazočnošću
načelnika u Općini, da je navedeni prijedlog razuman i pošten.
ANDREA DEŠKOVIĆ: Istaknuo je da s obzirom na trenutno stanje bi možda bilo
najpametnije da navedeni prijedlog prođe koordinaciju te da se izvide mogućnosti u
proračunu za povećanje naknada.
Kako se više nitko nije javio za riječ predsjednik Općinskog vijeća zaključuje
raspravu i stavlja na glasanje „Prijedlog Odluke o naknadi općinskog načelnika i zamjenika
općinskog načelnika koji svoju dužnost obnašaju volonterski“, te se utvrđuje da je s četiri (4)
glasa ZA, šest (6) glasova PROTIV i jednim (1) glasom SUZDRŽAN, navedeni prijedlog
Odluke ODBIJEN
Ad. 6. Prijedlog Odluke o naknadama članova Općinskog vijeća Općine
Mošćenička Draga
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:
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BORIS ŠKLAMERA: Zanimalo ga je na osnovu čega se je došlo do predmetnih
izračuna, odnosno koji je razlog povećanja naknade za predsjednika Vijeća i njegovog
zamjenika.
odg. OPĆINSKI NAČELNIK: Prijedlog povećanja se temelji na odgovornosti i
važnosti koju navedene funkcije nose.
Kako više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja
na glasanje „Prijedlog Odluke o naknadama članova Općinskog vijeća Općine Mošćenička
Draga“ te se utvrđuje da je s četiri (4) glasa ZA, šest (6) glasova PROTIV i jednim (1) glasom
SUZDRŽAN, navedeni prijedlog Odluke ODBIJEN
Ad. 7. Razno
OPĆINSKI NAČELNIK: Upoznao je Vijećnike sa svojim radom u periodu od
stupanja na dužnost do 2. sjednice Općinskog vijeća.
NEDELJKO DRAŽUL: Nadovezao se svojim pitanjem na izlaganje Načelnika, u
dijelu koji se odnosi na problematiku rada rasladnih jedinica u vrtiću. Zanimalo ga je da li
postoji garantni rok za izvedene radove
odg. OPĆINSKI NAČELNIK: Istaknuo je kako je izvršeno prozračenje klima uređaja
te da će se vidjeti kroz idućih desetak dana da li je problem riješen te da će provjeriti koliki je
garantni rok.
IVAN GALOVIĆ: Zanimalo ga je da li će nova kanalizacija, koje je planirana u
Mošćenicama, raditi na istom principu kao postojeća ili su predviđene promjene.
odg. OPĆINSKI NAČELNIK: Predviđeno je da se sve pumpa na sabirnu stanicu
Ičiće.
ANDREA DEŠKOVIĆ: Smatra da je s pozivom za sjednicu, s obzirom da se radi o
novom sazivu i da u novom sazivu ima određeni broj novih Vijećnika, trebalo dostaviti
Poslovnik i Statut Općine.
odg. PREDSJEDNIK VIJEĆA: Naložio je da se sa pozivom za sljedeću sjednicu isti
dostave.
ZAMJENICA NAČELNIKA: Obavijestila je Vijećnike da je prisustvovala na
skupštini Lokalne akcijske grupe u ribarstvu te ih je upoznala sa zaključcima i odlukama s
iste.
SANJA KNAPIĆ: Skrenula je pozornost na održavanje zelenih površina i na rad
osobe koja ih održava, iznijevši problem održavanja trga u Brseču čije je održavanje Općina
preuzela na sebe.
odg. OPĆINSKI NAČELNIK: Istaknuo je kako se obavio sastanak s osobom koja
obavlja djelatnost uređenja zelenih površina te da je isti zbog pomanjkanja radne snage i
obima posla zamolio za strpljenje te da se radi na pronalaženju rješenje kojim bi se njega
rasteretilo dijela posla, a sve kako bi se mogao koncentrirati na turistički najvažnije točke
Općine.
IVAN GALOVIĆ: Nadovezao se na izneseno istaknuvši kako bi bilo dobro da se dio
boravišne pristojbe koji se ubere na pojedinom dijelu Općine potroši na uređenje tog dijela
Općine.
Kako se više nitko nije javio za riječ Predsjednik Općinskog vijeća je u 20.36
zaključio 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Kristijan Dražul

