REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/17-01/6
URBROJ:2156/03-02-17-3
M. Draga,.28. rujna 2017.

ZAPISNIK
sa 3. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA,
održane dana 29. kolovoza 2017. godine s početkom u 19.00 sati u Općinskoj
vijećnici u M. Dragi, Trg slobode 7
Sjednicu je u 19.05 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća, Kristijan
Dražul, koji je pozdravio sve nazočne.
Zapisnik vodi: V.d pročelnice Silvija Vickić.
V.d. pročelnice prozvala je vijećnike Općinskog vijeća te je utvrđeno da je na
sjednici nazočno deset (10) od jedanaest vijećnika.
Sjednici nije nazočan Luka Jedretić (opravdao izostanak.)
Osim vijećnika, na sjednici su nazočni: Općinski načelnik: Rikardo Staraj,
zamjenica općinskog načelnika: Luciana Sterle Peruch, v.d. pročelnice: Silvija Vickić
i komunalni redar: Robert Kosmić.
S obzirom na to da nije bilo primjedbi ni prigovora na predloženi dnevni red,
sukladno članku 61. stavak 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mošćenička
Draga smatra se usvojenim slijedeći
Dnevni

red

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 2. sjednice Općinskog vijeća
2. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Mošćenička Draga
3. Prijedlog Odluke o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
4. Prijedlog Odluke o naknadama članovima Općinskog vijeća Općine
Mošćenička Draga
5. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
6. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine k.č. 2119 k.o.
Kalac u vlasništvu Općine Mošćenička Draga
7. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine k.č. 2945 k.o.
Brseč u vlasništvu Općine Mošćenička Draga
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8. Prijedlog Odluke o raspisivanju
natječaja za prodaju nekretnine
k.č. 3194/4 k.o. Brseč u vlasništvu Općine Mošćenička Draga
9. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mošćenička Draga za
2017. godinu
10. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Mošćenička Draga
za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017.
11. Informacija o utrošku proračunske zalihe za srpanj 2017.
12. Razno

Ad. 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 2. 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 2. sjednice, predsjednik
Općinskog vijeća dao je na usvajanje zapisnik s 2. sjednice Općinskog vijeća te je
JEDNOGLASNO usvojen
Zapisnik s 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga.
Ad. 2. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom
vijeću Općine Mošćenička Draga
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv. U ime predlagatelja uvodno
obrazloženje iznijela je V.d. pročelnice Silvija Vickić.
V.d. pročelnice prije svojeg izlaganja upoznala je Vijećnike da je sukladno
Zakonu o pravu na pristup informacijama provedeno javno savjetovanje s
zainteresiranom javnošću o navedenom prijedlogu Odluke.
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 raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom
vijeću Općine Mošćenička Draga“ te je JEDNOGLASNO donesena
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i
članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Mošćenička Draga
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Ad. 3. Prijedlog Odluke o naknadi za
rad općinskog načelnika i zamjenika
općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa.
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv. U ime predlagatelja uvodno
obrazloženje iznijela je V.d. pročelnice Silvija Vickić.
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 naknadi za rad općinskog načelnika i
zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa“
te je JEDNOGLASNO donesena
Odluka o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
Ad. 4. Prijedlog Odluke o naknadama članovima Općinskog vijeća Općine
Mošćenička Draga
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv. U ime predlagatelja uvodno
obrazloženje iznijela je V.d. pročelnice Silvija Vickić.
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 naknadama članovima Općinskog vijeća
Općine Mošćenička Draga te je JEDNOGLASNO donesena
Odluka o naknadama članovima Općinskog vijeća Općine Mošćenička
Draga
Ad. 5. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv. U ime predlagatelja uvodno
obrazloženje Odluke iznijela je V.d. pročelnice Silvija Vickić.
V.d. pročelnice prije svojeg izlaganja upoznala je Vijećnike da je sukladno
Zakonu o pravu na pristup informacijama provedeno javno savjetovanje s
zainteresiranom javnošću o navedenom prijedlogu Odluke.
Nakon navedenog izlaganja predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu.
U raspravi su sudjelovali:
RATKO SALAMON: Zatražio je dodatno pojašnjenje članka 7. stavak 4.
vezano za slučaj da se nitko ne javi na javni poziv.
odg. V.d. pročelnice: U slučaju kada se nitko ne javi imamo mogućnost da u
drugom krugu mi pozovemo jednog dobavljača i s njim direktno sklopimo Ugovor.
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RATKO SALAMON: Iznio je prijedlog da se rok od 15 dana za dostavu
ponuda produži zbog specifičnosti i složenosti pojedinih nabava.
Prijedlog je prihvaćen, rok za dostavu će se produljiti na 30 dana.
RATKO SALAMON: Iznio je prijedlog da se u članku 9. stavku 1. zamjeni
poredak riječi na način da kriterij za odabir ponude prvo bude ekonomski
najpovoljnija ponuda, a drugo najniža cijena.
Prijedlog je prihvaćen.
RATKO SALAMON: Zatražio je dodatno pojašnjenje odredbe u članku 12.
stavak 4. kojom je propisano da naručitelj dostavom obavijesti o odabiru najpovoljnije
ponude stječe uvjete za sklapanje ugovora.
odg. V.d. pročelnice: Iznijela je pojašnjenje predmetnog članka.
Kako se više nitko nije javio za riječ predsjednik Općinskog vijeća zaključuje
raspravu i stavlja na glasanje „Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne
nabave“, te je jednoglasno donesen
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Ad. 6. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine k.č. 2119
k.o. Kalac u vlasništvu Općine Mošćenička Draga
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv. U ime predlagatelja uvodno
obrazloženje Odluke 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 raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine
k.č. 2119 k.o. Kalac u vlasništvu Općine Mošćenička Draga“ te je JEDNOGLASNO
donesena
Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine k.č. 2119 k.o. Kalac u
vlasništvu Općine Mošćenička Draga
Ad. 7. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine k.č. 2945
k.o. Brseč u vlasništvu Općine Mošćenička Draga
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv. U ime predlagatelja uvodno
obrazloženje Odluke 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 raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine
k.č. 2945 k.o. Brseč u vlasništvu Općine Mošćenička Draga“ te je JEDNOGLASNO
donesena
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Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine k.č. 2945 k.o.
Brseč u vlasništvu Općine Mošćenička Draga
Ad. 8. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine k.č.
3194/4 k.o. Brseč u vlasništvu Općine Mošćenička Draga
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv. U ime predlagatelja uvodno
obrazloženje Odluke 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 raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine
k.č. 3194/4 k.o. Brseč u vlasništvu Općine Mošćenička Draga“ te je JEDNOGLASNO
donesena
Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine k.č. 3194/4 k.o. Brseč
u vlasništvu Općine Mošćenička Draga
Ad. 9. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mošćenička Draga za
2017. godinu
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv. U ime predlagatelja uvodno
obrazloženje Odluke iznijela je V.d. pročelnice Silvija Vickić.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
U raspravi su sudjelovali:
ANDREA DEŠKOVIĆ: Tražio je pojašnjenje stavke oborinska odvodnja.
odg. V.d. pročelnice: Sredstva su planirana okvirno u skladu s prikupljenim
sredstvima vodnog doprinosa koja su namjenska sredstva i koja su do izrade ovog
izvješća dijelom i potrošena.
ANDREA DEŠKOVIĆ:Tražio je pojašnjenje stavke održavanje javih
površina.
odg. V.d. pročelnice: Navela je kako se sredstva planirana pod tom stavkom
dijelom odnose na pometače K.D.„Komunalac“, dijelom na obrtničko građevinske
radove i dijelom na održavanje javnih zelenih površina.
ANDREA DEŠKOVIĆ: Zanimalo ga je na što se odnosi trošak „sezonskih
policajaca“.
odg. V.d. pročelnice: Navedeno su sredstva koja se uplaćuju Ministarstvu
unutarnjih poslova, a služe za financiranje ispomoći koja dolazi iz drugih dijelova
Hrvatske našoj Policijskoj postaji.
ANDREA DEŠKOVIĆ: Zanimalo ga je što se odnose sredstva zbrinjavanja
napuštenih životinja, divljih goveda.
odg. V.d. pročelnice: Navedena sredstva se uglavnom koriste za slučajeve
zbrinjavanja uginulih goveda.
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IVAN GALOVIĆ: Zanimalo ga je po kojem kriteriju se uplaćuju sredstva
Autotroleju, da li se sredstva uplaćuju po kilometraži ili po broju stanovnika.
odg. V.d. pročelnice: K.D Autotrolej izvrši obračun po vlastitim kriterijima i
dostavi nam predmetni obračun.
SANJA KNAPIĆ: Nadovezala se je na prethodno pitanje te ju je zanimalo da
li s obzirom na uplaćena sredstva imamo pravo tražiti „normalni“ autobus za svoje
mještane jer postojeći je sve samo ne primjeren.
odg. V.d. pročelnice: Više puta smo se usmeno obratili K.D.Autotrolej vezano
za navedeni problem.
Zaključak Vijeća je da se vezano za navedeni problem uputi pisano očitovanje
K.D. Autotrolej.
IVAN GALOVIĆ: Zanimalo ga je kolika je garancija za radove na vodovodu
Golovik s obzirom na to da radovi nisu kvalitetno izvršeni.
odg. V.d. pročelnice: Općina nije ugovarala radove, već je radove ugovorilo
K.D. Liburnijske vode.
Zaključak Vijeća je da će se obavijestit K.D Liburnijske vode o loše
izvedenim radovima te o potrebi popravka istih.
NEDELJKO DRAŽUL: Tražio je pojašnjenje stavke „Građevina javne
namjene“, što sve obuhvaća predmetna stavka.
odg. V.d. pročelnice: Navedeno obuhvaća troškove električne energije za
knjižnicu, dvoranu i ambulantu, te troškove tekućeg održavanja pod kojim se
podrazumijeva održavanje lifta.
NEDELJKO DRAŽUL: Vezano za „Građevinu javne namjene“ zanimalo ga je
tko obavlja poslove čišćenja iste.
odg. V.d. pročelnice: Trenutno nitko, potrebno je sklopiti ugovor za navedene
poslove.
Kako nije bilo više pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i
stavlja na glasanje „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mošćenička
Draga za 2017. godinu“ te je JEDNOGLASNO donesen
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mošćenička Draga za
2017. godinu
A.d.10.Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Mošćenička
Draga za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017.
Općinski načelnik ukratko je iznio polugodišnje izvješće. S obzirom na to da
su u 2017. godini bili Lokalni izbori, predmetnim izvješćem obuhvaćene su aktivnosti
dvojice načelnika.
Izvješće je primljeno na znanje.
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A.d. 11. Informacija o utrošku proračunske zalihe za srpanj 2017.
O utrošku proračunske za mjesec srpanj 2017. godine Vijećnike je upoznala
V.d. pročelnice.
Informacija je primljena na znanje.

A.d.12. Razno
PREDSJEDNIK VIJEĆA: Upozorio je na problem lovora (lumberi) koji su se
proširili Mošćenicama i na taj način predstavljaju veliku opasnost u slučaju izbijanja
požara te bi ih trebalo popilit.
odg. OPĆINSKI NAČELNIK: Istaknuo je da je zajedno s vatrogasnim
zapovjednikom postupajući po zaprimljenoj dojavi obišao područje te je dobio
garanciju da će u slučaju prijeke potrebe vatrogasci reagirat. Problem je što se lovor u
većem dijelu nalazi na privatnim parcelama te je potrebno pronaći način da se
vlasnike tih parcela prisili da održavaju svoja zemljišta.
NEDELJKO DRAŽUL: Nadovezao se na izlaganje Načelnika istaknuvši kako
će se teško prisilit vlasnike zemljišta na čišćenje s obzirom da ne postoji mehanizam
kojim bi ih se prisilio.
odg. OPĆINSKI NAČELNIK: Istaknuo je kako neovisno o tome da li postoji
mehanizam ili ne, da će se poduzeti određene radnje u suradnji s DVD-om i Lovačkim
društvom, ali će biti potrebno prethodno obavijestit vlasnike tih parcela o radnjama
koje će biti poduzete.
RATKO SALAMON: Predložio je, s obzirom na nemile scene požara u
Dalmaciji kojih smo bili svjedoci, da bi trebalo posredstvom Udruge Općine
pokrenuti inicijativu iznalaženja zakonskog rješenja kojim bi se nemarne vlasnike
prisililo da se brinu o svom vlasništvu.
SANJA KNAPIĆ: Skrenula je pozornost na problem parkinga u Brseču te da
je s ciljem rješavanja istog kontaktirala velečasnog vezano za zemljište koje se nalazi
u vlasništvu crkve. Smatra da bi se izgradnjom parkirališta na navedenom zemljištu
oslobodio ulaz u Brseč.
odg. OPĆINSKI NAČELNIK: Istaknuo je kako ga je, nastavno na sastanak
koji je Vijećnica imala s velečasnim, kontaktirao velečasni te je iskazao volju da se
predmetna parcela da na upravljanje Općini bez naknade. Slijedom navedenog će
Općina tražiti ponudu za realizaciju predmetne ideje.
OPĆINSKI NAČELNIK: U kratkom izlaganju upoznao je Vijećnike s
aktualnostima i budućim planovima, pa je tako:
- iznio informacije o tome u kojoj se fazi nalazi izrada PPU-a Općine te o radnjama
koje je još potrebno provesti
- upoznao je Vijećnike da se pristupilo izradi Odluke o stipendiranju učenika i
studenata
- obavijestio ih je kako je izrađena procjena za dijelove zemljišta kojima bi trebala
prolaziti buduća nerazvrstana cesta Žuntarovo
- informirao je vijećnike kako je stav da se raskine ugovor o zakupu s Pravnim
fakultetom te da se poslovni prostor u Mošćenicama prenamjeni u druge svrhe
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- projekt groblja Brseč je u fazi ishodovanja građevinske dozvole
- u dogovoru s mještanima Kraja napravit će se pješački prijelaz u blizini autobusne
stanice
- obavijestio je Vijećnike o apliciranju na natječaje za dobivanje bespovratnih
sredstava Ministarstva kulture i Ministarstva turizma.
BORIS ŠKALAMERA: Upitao je načelnika da li je kontaktirao Županiju
vezano za školu i da li se nastavlja s projektom golfa u Brseču.
odg. OPĆINSKI NAČELNIK: Odgovorio mu je kako se najavio za idući
tjedan na sastanak kod Župana na temu škole i azila za životinje za područje cijele
Liburnije. Na temu golfa primljen je u Općini poseban savjetnik Ministra turizma te je
dogovoren sastanak u listopadu zajedno s ministrom turizma na navedenu temu.
SANJA KNAPIĆ: Zanimalo ju je u kojoj fazi je projekt interpretacijskog
centra Brseč koji se trebao financirati sredstvima Urbane aglomeracije.
odg. OPĆINSKI NAČELNIK: Slijedeći tjedan je zakazan sastanak, sredstva
su osigurana, nema ih puno te je potrebno odredit prioritete.
SANJA KNAPIĆ: Ponovno je ukazala na problem autobusne čekaonice
Martina.
odg. V.d. pročelnice: Zatražiti ćemo ponudu za izradu iste.
ANDREA DEŠKOVIĆ: Ukazao je na problem šahte kod škole koja je
začepljena betonom te je apelirao da se navedeno riješi.
odg. OPĆINSKI NAČELNIK: S obzirom na to da se predmetna šahta nalazi
na državnoj cesti uputiti će se dopis Hrvatskim cestama da otklone nastali problem.
ANDREA DEŠKOVIĆ: Predložio je održavanje sastanka između svih
koncesionara na plaži i Komisije za dodjelu koncesija s ciljem poboljšanja i podizanja
kvalitete.
Zaključeno je da će se najprije sastati Vijećnici na koordinaciji nakon čega će
se s konkretnim prijedlozima ići prema Komisiji za koncesijska odobrenja.
ANDREA DEŠKOVIĆ: Ukazao je na problem sakupljanja krupnog otpada
koji se odlaže u reciklažnom dvorištu u Lovranu. Smatra da bi trebalo razmišljati o
prostoru za skupljanje krupnog otpada na području Općine te da se na taj način olakša
mještanima transport otpada iz razloga što mnogi nemaju sredstvo za prijevoz.
odg.OPĆINSKI NAČELNIK: Ugovor s K.D. Komunalc i Općinom Lovran je
prijelazno rješenje u prvoj fazi koje se moralo prihvatit. Općina ima predviđen teren
za gradnju reciklažnog dvorišta kojem će se morati pristupiti u budućnosti s obzirom
na postojeća zakonska rješenja, ali za sad je rješenje s Općinom Lovranom najbolje i
jedino moguće.
IVAN GALOVIĆ: Zanimalo ga je nakon koliko sušnih dana je obveza da se
pere centar Mošćeničke Drage
odg. OPĆINSKI NAČELNIK: Pranje se obavlja po potrebi, praksa je da se
pere nakon održanih manifestacija.
Kako se više nitko nije javio za riječ Predsjednik Općinskog vijeća je u 21.05
sati zaključio 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga.

