REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/13-01/08
URBROJ: 2156/03-02-13-4
M. Draga, 26. rujna 2013.

ZAPISNIK
sa 3. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA,
održane dana 28. kolovoza 2013. godine s početkom u 19,00 sati u općinskoj
vijećnici u M. Dragi, Trg slobode 7.
Sjednicu je u 19,00 sati otvorila predsjednica Općinskog vijeća dr.sc. Magda
Mandić.
Na sjednici je nazočno deset (10) od sveukupno jedanaest (11) vijećnika
Općinskog vijeća.
Odsutan je Robert Marinac.
Osim vijećnika na sjednici su nazočni: općinski načelnik, Ratko Salamon,
zamj. općinskog načelnika, Rikardo Staraj, Sanja Filčić, pročelnica Jedinstvenog
upravnog odjela, Silvija Vickić, pomoćnica pročelnice za financijske i
računovodstvene poslove, Tahir Zubčević, komunalni redar. Na sjednici je nazočna i
Anđela Cvjetković, predsjednica LAG-a Terra Liburna.
Sjednici predsjeda predsjednica Općinskog vijeća dr.sc. Magda Mandić.
Zapisnik vodi: Sanja Filčić.
Predsjednica Općinskog vijeća pozdravlja sve nazočne.
Predsjednica Općinskog vijeća upitala je nazočne da li netko ima primjedbu ili
prijedlog za dnevni red današnje sjednice.
Kako nitko nije imao primjedbu ni prijedlog za dnevni red, predsjednica
Općinskog vijeća pozvala je vijećnike da glasuju o prijedlogu dnevnog reda, te je
jednoglasno prihvaćen sljedeći
Dnevni

red

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 2. sjednice Općinskog vijeća
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2. Pristupanje Općine Mošćenička Draga LAG-u Terra Liburnia
Izvjestitelj: Anđela Cvjetković, predsjednica LAG-a Terra Liburnia
3. Prijedlog Odluke o sufinanciranju i postupku sufinanciranja troškova smještaja
djece u dječji vrtić Grobnički tići Podružnica Mošćenička Draga u
Mošćeničkoj Dragi i u dječje vrtiće izvan područja Općine Mošćenička Draga
4. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Komisije za prodaju nekretnina
5. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje muzejske
zbirke i Toša u Mošćenicama
6. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Mošćenička Draga
za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine
7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mošćenička Draga za
2013. godinu
8. RAZNO
Ad. 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 2. sjednice Općinskog vijeća
Predsjednica Općinskog vijeća upitala je da li netko od nazočnih ima
primjedbu na zapisnik.
Sanja Knapić istaknula je da je na strani 5. zapisnika pod toč. 5. omaškom,
navedeno da je Zaključak donesen većinom glasova 10 za i 1 protiv, a na sjednici je
bilo 10 vijećnika.
Zamjenik načelnika istaknuo je da se na strani 9. zapisnika potkrala greška jer
je navedeno da su u raspravi sudjelovali Rikardo Staraj…nakon čega se navodi
zamjenik načelnika….pa bi trebalo brisati Rikardo Staraj.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela ispravit će u zapisniku navedene
omaške u pisanju.
Edvin Rutar istaknuo je da je prilikom glasanja za prijedlog Odluke o naknadi
za rad članovima Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga došlo do nesporazuma.
Kod navedene Odluke glasalo se o naknadama predsjednika i potpredsjednika vijeća i
naknadama vijećnika zajedno. Pojasnio je da je njegov stav onda i danas takav da je
glasao „za“ kad se radi o naknadama predsjednika i potpredsjednika vijeća, ali je
„protiv“ naknade vijećnika iz te Odluke. Smatra da je trebalo posebno glasati za
naknade vijećnika, a posebno za naknade predsjednika i potpredsjednika vijeća jer je
ovako nejasno.
Predlaže da se na ovoj sjednici vijeća ponovno glasa za naknadu za vijećnike.
Konstatirano je da su naknade vijećnika i naknade predsjednika i
potpredsjednika vijeća sadržane u jedinstvenoj odluci - Odluci o naknadi za rad
članovima Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga, te se može glasati samo za
odluku u cjelini. Glasovi vijećnika su konstatirani na tonskoj snimci sjednice vijeća,
kao i u zapisniku.
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Zaključeno je da će se za sljedeću sjednicu vijeća pripremiti novi prijedlog
Odluke o naknadi za rad članovima Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga, koja
će se dati na glasanje.
Predsjednica Općinskog vijeća dala je na glasanje zapisnik s 2. sjednice
Općinskog vijeća, te je jednoglasno donesena
ODLUKA o usvajanju zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine
Mošćenička Draga.
Ad. 2. Pristupanje Općine Mošćenička Draga LAG-u Terra Liburna
Predsjednica Općinskog vijeća pozdravila je Anđelu Cvjetković, predsjednica
LAG-a Terra Liburnia i pozvala je da prezentira nazočnima LAG Terra Liburna i
njenu ulogu.
Anđela Cvjetković, predsjednica LAG-a Terra Liburnia pozdravila je sve
nazočne i zahvalila na danoj mogućnosti da prezentira LAG Terra Liburna na sjednici
Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga.
Navela je da se lokalne akcijske grupe postoje u Europi već od 90-tih godina, a
služe da bi bile potpora razvoju ruralnih područja. Ruralnim područjima smatraju se
sva područja sa manje od 150.000 stanovnika ili naselja sa manje od 25.000
stanovnika. Naše područje Liburnija ulazi u takva područja. U Primorsko-goranskoj
županiji osim ove, postoje još tri lokalne akcijske grupe – LAG Vinodol, LAG Gorski
Kotar i LAG Bjeloglavi sup koji objedinjuje jedan dio otoka. LAG TERRA
LIBURNA osnovan je u veljači ove godine, djelovanje LAG-a je na područjima grada
Kastva, Opatije, Općina Matulja, Klane i Viškova, kasnije se priključila i Općina
Lovran te se sada očekuje priključenje Općine Mošćenička Draga. Prema naputcima
Europske komisije, jedinice lokalne samouprave bi trebale biti članovi tih LAG-ova
kako bi imale snagu djelovanja jer je cilj lokalnih akcijskih grupa da se povežu u
jedan vid partnerstva u cilju ruralnog razvoja, koji podrazumijeva ne samo
poljoprivredu, već i ruralni turizam, kapitalne projekte, odnosno kompletan život
jednog ruralnog područja. Prva i najvažnija zadaća LAG-a je stvoriti partnerstvo
ruralnog prostora u kojem će sudjelovati i fizičke i pravne osobe, da bi svi oni dionici
koji su bitni za razvoj ruralnog prostora utjecali na donošenje odluka i na povlačenje
sredstava iz europskih strukturnih fondova. Cilj LAG-a je izraditi Lokalnu razvojnu
strategiju temeljenu na 7 načela programa LEADER, te kroz nju izraditi mjere kojima
će se osigurati ravnomjeran ruralni razvoj područja LAG-a koristeći se pri tome
ponajviše sredstvima iz Strukturnih fondova EU za potrebe provedbe projekata, ali i
sredstvima osiguranim na razini R. Hrvatske. Cilj je da se osigura pristup temeljen na
osobitostima područja, da se tako iskoristi prednosti i da se po tim prednostima svih
općina i gradova, koje su sada rascjepkane u jedinice lokalne samouprave, pronađu
zajedničke crte te da se po tim crtama povežu te da svi imaju jedan ravnomjerni, isti
razvoj. LAG Terra Liburna sada broji 62 člana, ima još dosta zainteresiranih i ono što
nedostaje da bi ta potpora bila kompletna je Općina Mošćenička Draga. Financijska
potpora tu nije upitna, većina općina je za funkcioniranje LAG-a osigurala u
proračunu 20.000,00 kn. Bitno je da se Općina Mošćenička Draga priključi LAG-u,
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dok financijska potpora sada nije najbitnija. Cilj je izraditi Lokalnu
razvojnu strategiju. Područje Liburnije i liburnijskog zaleđa je prirodno povezano, a
LAG mora imati geografski kontinuitet. Zadnji natječaj IPARD mjere 202 za
financiranje izrade i provedbe lokalne razvojne strategije otvara se 16.09.2013.
Strategija je u principu gotova, ali je potrebna i odluka o priključenju Općine
Mošćenička Draga LAG-u. U dostavljenim materijalima, koji su nazvani Osobna
karta LAG-a Terra Liburna i odrednice Lokalne razvojne strategije, objedinjeni su svi
podaci o području na kojem LAG djeluje. Vizija LAG-a je na temeljima tradicije i
običaja te kulturno-povijesne i prirodne baštine, a primjenom održivog, pametnog i
uključivog rasta postati prepoznatljivo ruralno područje šire regije s ciljem daljnjeg
očuvanja krajobraza i kulturnog identiteta te unapređenja visoke kvalitete života
žitelja LAG-a Terra Liburna. U materijalima su dostavljeni strateški ciljevi, prioriteti i
mjere LAG-a. Trebalo bi još dostaviti projekte iz ovog područja iz gospodarskog i
civilnog sektora, kako bi se uključili. U Lokalnu razvojnu strategiju dodani su mnogi
projekti koji se odnose na Općinu Mošćenička Draga, kompleks osnovne škole, vrtića,
kanalizacijske vode u Brseču, izgradnja obalne šetnice Kraj – Mošćenička Draga i
Mošćenička Draga – Brseč, osnivanje eko muzeja ribarstva, to su projekti koji su u
bazi projekata Primorsko-goranske županije, još bi trebalo dodati i druge projekte ako
postoje. Cilj LAG-a je pratiti natječaje, „odraditi“ dokumentaciju. LAG-ovi obično
rade male projekte i prate ih do kraja. Primjeri projekata su sakupljanje otpadnih
jestivih ulja iz ugostiteljskih objekata i kućanstava, izrada bio mase, projekti
obrazovanja geronto domaćica, obrazovanja dadilja, projekti energetske učinkovitosti,
projekt monitor energije, e-poslovanje u jedinicama lokalne samouprave, osnivanje
eko-etno zadruge, eko-etno arheo park, stvaranje dislociranog hotela u kojem će biti
povezani svi mali iznajmljivači, stvaranje zajedničkog turističkog vodiča, povezivanje
turističkih zajednica, itd.
Nakon izlaganja, predsjednica LAG-a Terra Liburna pozvala je nazočne da
postave pitanja.
Predsjednica Općinskog vijeća postavila je pitanje o troškovima priključenja
LAG-u.
Predsjednica LAG-a Terra Liburna odgovorila je da je pristupnica 200,00
kuna, to je godišnja članarina. Općina Matulji, Općina Viškovo i Grad Kastav su u
svojim proračunima za ovu godinu osigurali 20.000,00 kuna. Općina Lovran će za
drugu godinu pripremiti 40.000,00 kuna. Općina Klana će vidjeti kakve će im biti
mogućnosti. Općina Mošćenička Draga je najmanja općina s najmanje stanovnika, pa
se ne inzistira na financiranju. LAG se financira iz članarina, koje iznose 200,00 kuna
za pravne osobe, a 100,00 kuna za fizičke osobe godišnje. Priključenje Općine ne
košta Općinu Mošćenička Draga ništa. Potrebno je da se Općina Mošćenička Draga
priključi LAG-u jer LAG mora imati geografski kontinuitet. Istarska županija koja
ima svoj LAG pa ako se Mošćenička Draga ne priključi LAG-u Terra Liburna, nije
pokrivena niti jednom strategijom.
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Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove istaknula je da
je u međuvremenu došlo do izmjena kod projekata Općine Mošćenička Draga koji su
pročitani.
Predsjednica LAG-a Terra Liburna: Natječaj se šalje polovicom rujan, pa će
trebati pomoć Općine da se usklade odnosno uključe svi projekti. Stoga bi trebalo
LAG-u poslati sve promjene u projektima do kojih je u međuvremenu došlo.
Edvin Rutar istaknuo je da Katedra čakavskog sabora, čiji je član ima projekt
obnova kuća, mlina i mosta u Trebišćima, te postavio pitanje da li se i on može
uključiti te da li LAG ima ljude osposobljene za rad na tome.
Predsjednica LAG-a Terra Liburna: LAG ima tajnicu, u članstvu LAG-a je
Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu i regionalnu razvojnu agenciju, a LAG „ima
iza sebe“ i Primorsko-goransku županiju i sve njihove „alate“.
Zamjenik načelnika: na području Općine postoji dosta kulturnih udruga, za
koje bi bilo dobro da se priključe LAG-u.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove postavila je
pitanje tko će pripremati dokumentaciju za prijavljene projekte npr. Općina je
prijavila izgradnju građevine javne namjene i izgradnju vrtića, pa postavlja pitanje tko
će pisati i popunjavati dokumentaciju.
Predsjednica LAG-a Terra Liburna: projekte u pravilu pišu LAG-ovi, a
jedinice lokalne samouprave daju podatke, ali to je pitanje suradnje i dogovora. LAGovi nisu konzultantske kuće i ne naplaćuju na taj način svoje usluge. Treba odlučiti
tko je nositelj natječaja u konkretnom slučaju, a LAG će dati pismo preporuke za
projekt i ta preporuka donosi dodatne bodove.
Nakon rasprave, jednoglasno je donesen sljedeći
Zaključak
Općina Mošćenička Draga priključit će se LAG-u Terra Liburna.

Ad. 3. Prijedlog Odluke o sufinanciranju i postupku sufinanciranja
troškova smještaja djece u dječji vrtić „Grobnički tići“ Podružnica Mošćenička
Draga u Mošćeničkoj Dragi i u dječje vrtiće izvan područja Općine Mošćenička
Draga
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica Općinskog vijeća dala je na
glasanje prijedlog Odluke o sufinanciranju i postupku sufinanciranja troškova
smještaja djece u dječji vrtić „Grobnički tići“ Podružnica Mošćenička Draga u
Mošćeničkoj Dragi i u dječje vrtiće izvan područja Općine Mošćenička Draga.
Utvrđuje se da je jednoglasno donesena
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Odluka o sufinanciranju i postupku
sufinanciranja
troškova
smještaja djece u dječji vrtić „Grobnički tići“ Podružnica Mošćenička Draga u
Mošćeničkoj Dragi i u dječje vrtiće izvan područja Općine Mošćenička Draga.
Ad. 4. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Komisije za prodaju
nekretnina
Predsjednica Općinskog vijeća konstatirala je da je na prošloj sjednici ova
točka skinuta s dnevnog reda, te je odlučeno da će se ista raspraviti na sljedećoj tj.
današnjoj sjednici Općinskog vijeća. Dostavljeni su materijali s prijedlozima članova,
te otvorila raspravu.
Općinski načelnik istaknuo je da je prijedlog članova Komisije za prodaju
nekretnina sastavljen prema prijedlozima stranaka, te poziva nazočne da se jave
ukoliko imaju primjedbe na predložene članove ili druge prijedloge. Komisija bi
trebala započeti sa radom.
Kristijan Dražul istaknuo je da smatra da Nedjeljko Dražul i Robert Dundara
ne bi trebali biti članovi Komisije za prodaju nekretnina, i to zbog propusta prilikom
prodaje nekretnine na Sv. Ivanu koji se dogodio za vrijeme prošlog saziva Općinskog
vijeća te ponovno istaknuo da on za ovakav prijedlog neće glasati.
Uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali Robert Dundara, Kristijan Dražul,
Ferucio Senčić, Nedjeljko Dražul, Boris Škalamera,
Nakon rasprave, predsjednica Općinskog vijeća dala je na glasanje prijedlog
Rješenja o imenovanju članova Komisije za prodaju nekretnina, i to Magda Mandić,
za predsjednicu, Jasenka Rutar, za člana, Nedjeljko Dražul, za člana i Robert
Dundara, za člana.
Utvrđuje se da je za prijedlog Rješenja bilo 5 glasova „za“, 3 glasa „protiv“ i
2 „suzdržana“ te Rješenje o imenovanju članova Komisije za prodaju nekretnina nije
doneseno.
Predsjednica Općinskog vijeća upitala je nazočne da li će na ovoj sjednici
predlagati nove članove Rješenja o imenovanju Komisije za nekretnine ili će se za
sljedeću sjednicu vijeća pripremiti novi prijedlog Rješenja s drugim predloženim
članovima.
Nakon glasovanja o prijedlozima za članove Komisije pojedinačno, ponovno
je stavljen na glasanje prijedlog Komisije za prodaju nekretnina, u sastavu: Magda
Mandić, za predsjednicu, Jasenka Rutar, za člana, Nedjeljko Dražul, za člana i Robert
Dundara, za člana.
Utvrđuje se da je za prijedlog Rješenja bilo 5 glasova „za“, 3 glasa „protiv“ i
2 „suzdržana“ te Rješenje o imenovanju članova Komisije za prodaju nekretnina nije
doneseno.
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Zaključeno je da će se za sljedeću sjednicu Vijeća pripremiti novi prijedlog
Rješenja o imenovanju Komisije za nekretnine.
Ad. 5. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje
muzejske zbirke i toša u Mošćenicama
Predsjednica općinskog vijeća zamolila je pomoćnicu pročelnice za
financijske i računovodstvene poslove za kraće obrazloženje prijedloga Odluke.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove navela je da
se gospodarsko korištenje kulturnog dobra može ostvariti samo na temelju
sklopljenog ugovora o koncesiji. Prije sklapanja ugovora o koncesiji potrebno je
provesti propisani postupak, koji započinje objavljivanje obavijesti o namjeri davanja
koncesije. Ona je objavljena 28. svibnja 2013. u oglasniku javne nabave, rok za
dostavu ponuda je minimalno 30 dana. Pristigla je samo jedna ponuda, javno
otvaranje ponuda održano je 01. srpnja 2013. Odluku o davanju koncesije donosi
Općinsko vijeće, a ugovor o koncesiji potpisuje općinski načelnik. Jedini ponuditelj s
urednom ponudom koja je udovoljila svim uvjetima iz dokumentacije za natječaj bilo
je trgovačko društvo KORD.
Edvin Rutar zatražio je pojašnjenje cijene ulaznice od 10,00 kuna po
posjetitelju koja je navedena u dokumentaciji, te postavio pitanje da li koncesionar
doista podnosi davatelju koncesije navedena izvješća o broju posjetitelja, prodanih
ulaznica i dr. davatelju koncesije.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove odgovorila je
da je ovaj postupak proveden po novom Zakonu o koncesijama, dosadašnji Zakon o
koncesijama tu obvezu nije propisivao, koncesionar je u obvezi dostavljati Općini kao
koncesionaru navedena izvješća.
Nedjeljko Dražul istaknuo je da smatra da je iznos naknade za koncesiju
premali.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove odgovorila je
da je iznos naknade za koncesiju utvrđen na temelju analize davanja koncesije, u kojoj
je utvrđen procijenjeni prihod od 72.000,00 kuna godišnje baziran na prosječnom
broju posjetitelja. Od tog iznosa treba oduzeti iznos naknade za koncesiju i troškove
koncesionara, pa je procijenjena vrijednost koncesije oko 39.000,00 kuna.
Ugovor o koncesiji je na dvije godine, pa će se nakon dvije godine vidjeti
iskustva i napraviti nova analiza prije novog postupka davanja koncesije za
gospodarsko korištenje muzejske zbirke i toša u Mošćenicama.
Nakon kraće rasprave predsjednica Općinskog vijeća dala je na glasanje
prijedlog Odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje muzejske zbirke i
toša u Mošćenicama.
Utvrđuje se da je jednoglasno donesena
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Odluka o davanju koncesije za gospodarsko korištenje muzejske zbirke i
toša u Mošćenicama.
Ad. 6. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine
Mošćenička Draga za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine
Predsjednica općinskog vijeća pozvala je vijećnike ukoliko imaju pitanja da ih
upute općinskom načelniku.
Edvin Rutar istaknuo je da građani govore da nitko ne zna po kojoj je cijeni
prodana kuća „Šprajcar“.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela istaknula je da je navedena prodaja,
kao i sve ostale prodaje, izvršena nakon provedenog javnog natječaja, koji je bio
objavljen na web stranici Općine Mošćenička Draga i u „Novom listu“. Otvaranje
ponuda bilo je javno. Sve odluke Općinskog vijeća, pa tako i odluke o prodaji,
objavljene su na web stranici Općini Mošćenička Draga. Navedena prodaja izvršena
je prošle godine. Ukoliko je netko zainteresiran za predmetnu prodaju, može u Općini
Mošćenička Draga dobiti uvid u cjelokupni spis predmeta, nakon predaje zahtjeva za
pristup informacijama.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove istaknula je da
ta prodaja nije sadržana u ovom izvješću načelnika jer se radi o prodaji koja je bila
prošle godine.
Uslijedilo je izlaganje općinskog načelnika, te rasprava u kojoj su sudjelovali
Nedeljko Dražul, Boris Škalamera, Jasenka Rutar.
Nedeljko Dražul postavio je pitanje kada će se započeti sa saniranjem
nerazvrstanih cesta uz konstataciju da su upiti građana sve češći.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove odgovorila je
da je od Hypo banke dobila informaciju da je ugovor o kreditu na razmatranju kod
pravnika iz banke, nakon čega će se ugovor proslijediti Općini na potpis. Hypo banci
su odobrena sredstva od strane HBOR-a, čim banka sklopi ugovor s Općinom, Općina
može sklopiti ugovor s izvođačem radova i radovi na sanaciji nerazvrstanih cesta
mogu započeti. Nadamo se da će se s radovima započeti polovicom rujna.
Zaključak
Prima se na znanje Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika
Općine Mošćenička Draga za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine.
Ad. 7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mošćenička
Draga za 2013. godinu
Nakon što je predsjednica Općinskog vijeća zamolila pomoćnicu pročelnice za
financijske i računovodstvene poslove za obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o
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izvršenju Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2013. godinu, pomoćnica
pročelnice navela je da je Općinski načelnik dužan podnijeti na donošenje Općinskom
vijeću Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općinskog vijeću, najkasnije do
15. rujna. Ukoliko je bilo preraspodjela u razdoblju za koje se podnosi izvješće,
općinski načelnik je o tome dužan obavijestiti Općinsko vijeće. Uz Odluku o
preraspodjeli sredstava u proračunu za izvještajno razdoblje dostavljeno je
obrazloženje. Preraspodjeli sredstava se pristupilo zbog povećanja određenih rashoda,
koji nisu bili planirani u tom opsegu, preraspodjela je izvršena na način da su se
smanjila sredstva na onim stavkama na kojima je planirano više sredstava od
potrebnih.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove potom je
obrazložila Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna.
Nedjeljko Dražul zatražio je pojašnjenje prihoda u odnosu na izvještajno
razdoblje 2012. godine.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove odgovorila je
da je većina prihoda u odnosu na izvještajno razdoblje 2012. godine veća.
Nakon kraće rasprave, u kojoj su sudjelovali Jasenka Rutar, Edvin Rutar,
Nedeljko Dražul, jednoglasno je donesen
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mošćenička Draga za
2013. godinu
Ad. 8. RAZNO
1. Predsjednica Općinskog vijeća obavijestila je vijećnike da je u Općini
zaprimljeno pismo namjere koje je podnio Tin Armanda, a koje se odnosi na popravak
penjačkih ruta i izrada malih ruta na penjačkoj lokaciji Zijavica. Zamolila je Tina
Armandu za usmeno pojašnjenje podneska.
Tin Armanda naveo je da sportsko-penjački klub „Krimp“ ovim podneskom
traži pomoć za obnovu postojećih i izradu novih penjačkih ruta.
Predsjednica Općinskog vijeća navela je da će se ovo pismo namjere, kojim se
traži sufinanciranje u sveukupnom iznosu nešto manjem od 10.000,00 kn, a koje je
naslovljeno na Općinsko vijeće, proslijediti Općinskom načelniku.
Općinski načelnik istaknuo je da bi u sufinancirnaju trebala sudjelovati i
Turistička zajednica Općine Mošćenička Draga, te istaknuo da bi se podnositelji za
pomoć u sufinanciranju mogli obratiti Turističkoj zajednici Općine Mošćenička Draga
podneskom upućenim Vijeću Turističke zajednice.
2. Predsjednica Općinskog vijeća obavijestila je vijećnike da je u Općini
zaprimljen podnesak – prigovor Općinskom vijeću na izradu izmjena i dopuna DPU
JIR podnositelja Edvina Rutara, te je zamolila Edvina Rutara za kratko obrazloženje
podneska.
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Edvin Rutar istaknuo je da je još 2007. donesena odluka da će se pristupiti
izmjenama i dopunama DPU-a Jir, izabran je izvođač. Sunaručitelji DPU-a JIR bili su
uz Općinu Mošćenička Draga pet mještana naselja Jir, koji su podmirili određene
troškove, a do danas se nije pristupilo tim izmjenama i dopunama.
Općinski načelnik odgovorio je da je kontaktirao izabranog izvođača i zatražio
pojašnjenje zbog čega izmjene i dopune nisu donesene. Odgovoreno je da se čekalo
donošenje izmjena i dopuna Prostornog plana Općine, koje su u međuvremenu
donesene, a kako je bio sporan jedan objekt, čekalo se i donošenje Zakona o
legalizaciji i legalizacija objekata. Dogovoren je sastanak s izvođačem te će se
navedene izmjene i dopune izraditi tijekom rujna i listopada ove godine.
3. Nedeljko Dražul zamolio je pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela da
pojasni vijećnicima mogućnosti izdvajanja stepeništa iz k.č. 2372 k.o. Kraj prije
prodaje navedene nekretnine.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela navela je da je sukladno zaključku
Općinskog vijeća s prošle sjednice, zatražila od građevinskog vještaka očitovanje o
utvrđenju vrijednosti navedenog zemljišta u slučaju formiranja javnog stepeništa na
z.č. 2372 kao zasebne čestice i u slučaju urisa stepeništa i opterećenja navedenog
zemljišta pravom služnosti – pravom prolaza. Vještak je dostavio očitovanje, koje je
podijeljeno vijećnicima. Prema mišljenju vještaka, površina koju zauzimaju stepenice
ne utječe na iskazanu prometnu vrijednost zemljišta utvrđenu procjenom vrijednosti.
Uris stepenica je postupak koji, prema dobivenim informacijama od nadležnih tijela,
traje oko dva mjeseca, dok izdvajanje stepeništa formiranjem nove parcele traje dulje,
do šest mjeseci do godine dana.
Nakon kraće rasprave zaključeno je da će se pokrenuti postupak urisa
stepeništa.
4. Općinski načelnik istaknuo je da bi trebalo napraviti Plan ukupnog razvoja
tzv. PUR, to nije dokument koji su općine i gradovi u obvezi donijeti, ali ga većina
razvijenih jedinica lokalne samouprave ima. Uobičajeno je da načelnik ima radnu
skupinu koja sudjeluje u izradi PUR-a, a sastavljena je od ljudi s područja Općine koji
su stručni za pojedine resore, a nisu u Općinskom vijeću. U tom smislu pokušalo se
okupiti određene ljude koji bi s načelnikom i Općinskim vijećem sudjelovali na izradi
PUR-a te je održan inicijalni sastanak. Za troškove izrade trebalo bi kontaktirati
izvođača. PUR obuhvaća pet područja razvoja, a radi se za sedmogodišnje razdoblje.
Najprije se postavi vizija razvoja općine, potom ciljevi razvoja, te se kreće u razradu
svih tih ciljeva po projektima. Projekte može financirati općina ili npr. fizičke osobe,
važno je da se krene u realizaciju strategije razvoja, pa se Općina u tom smjeru
razvija. Takav dokument koristan je i pri donošenju proračuna. Npr. Grad Mali Lošinj
je napravio PUR za razdoblje 2013. – 2020.
5. Predsjednica Općinskog vijeća pozvala je vijećnike da se izjasne o svojim
prijedlozima, a obzirom na primjedbu vijećnika Edvina Rutara na postupak glasanja
za prijedlog Odluke o naknadi za rad članovima Općinskog vijeća Općine Mošćenička
Draga. Edvin Rutar je iznio primjedbu da je na prošloj sjednici vijeća glasao za
Odlukom predloženu naknadu za predsjednika i potpredsjednika općinskog vijeća, ali
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ne i za predloženu naknadu za članove Općinskog vijeća. Odluka je usvojena
većinom glasova, time da se može glasati jedino za odluku u cjelini, ne za dio odluke.
Nakon kraće rasprave, zaključeno je da će se za sljedeću sjednicu Općinskog
vijeća pripremi novi prijedlog Odluke o naknadi za rad članovima Općinskog vijeća
Općine Mošćenička Draga.
6. Zamjenik načelnika istaknuo je da bi trebalo napraviti popis imovine, kako
bi se locirale starine u vlasništvu Općine Mošćenička Draga. U Općini postoji katalog
starina s lokacijama gdje se nalaze. Taj katalog bi trebalo dopuniti s ostalim
nekretninama koje su u vlasništvu Općine. U prošlom sazivu vijeća postojala je
inicijativa da se takve starine na području Općine daju na korištenje mladim
obiteljima koji bi došli živjeti na područje Općine. Starine bi se mogle dati na
korištenje uz nikakvu ili simboličnu naknadu, korisnici bi ih potom uredili i ostali
živjeti na području Općine. Takve starine sada su prazne i od njih nitko nema koristi,
pa ponovno pokreće tu inicijativu. Trebalo bi pronaći katalog starina i odlučiti na koji
bi se način iste davale na korištenje.
7. Edvin Rutar istaknuo je da je na prošloj sjednici Općinskog vijeća
zaključeno da će vijećnici s područja Mošćenica izvidjeti lokacije za parkiralište na
području Mošćenica, o čemu je uslijedila kraća rasprava.
8. Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela obavijestila je vijećnike da je
nakon upita Sanje Knapić na prethodnoj sjednici Općinskog vijeća, HP-Hrvatskim
poštama upućen dopis kojim su pozvani da s javne površine u vlasništvu Općine
Mošćenička Draga u Brseču uklone kiosk u kojem se nalazio poštanski ured Brseč.
Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednica Općinskog vijeća zaključila
je u 21,30 sati sjednicu Općinskog vijeća.
Zapisnik vodila:
Sanja Filčić
PROČELNICA
Sanja Filčić
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dr.sc. Magda Mandić

