REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/16-01/8
URBROJ: 2156/03-02-16-3
M. Draga,24. veljače 2017.

ZAPISNIK
sa 33. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA,
održane dana 15. prosinca 2016. 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, Boris Škalamera, 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: Ratko Salamon, dr.med.,
zamjenik općinskog načelnika: Rikardo Staraj, v.d. pročelnice: Silvija Vickić, viši stručni
suradnik: Goran Pekić i komunalni redar: Robert Kosmić
Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je 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 32. sjednice Općinskog vijeća
2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora
3. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izmjena i dopuna Programa ukupnog razvoja
(PUR)- Strategije razvoja Općine Mošćenička Draga za razdoblje od 2015. do 2020.
godine
4. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za kupnju nekretnine k.č. 1704/1
k.o. Kraj
5. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za kupnju nekretnine k.č. 664/3
k.o. Kalac
6. Prijedlog Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2017. godinu i projekcije za 2018. i
2019. godinu
7. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2017.
godinu
8. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju
u Općini Mošćenička Draga za 2017. godinu
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9. Prijedlog Programa javnih potreba u
sportu u Općini Mošćenička Draga za
2017. godinu
10. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u Općini Mošćenička Draga za 2017.
godinu
11. Prijedlog Programa javnih potreba socijalne skrbi u Općini Mošćenička Draga za
2017. godinu
12. Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu u Općini Mošćenička Draga za 2017.
godinu
13. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Mošćenička Draga za 2017. godine
14. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Mošćenička Draga za 2017. godinu
15. Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu
16. Prijedlog Programa utroška prihoda od spomeničke rente za 2017. godinu
17. Prijedlog Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta
boravka turista na području Općine Mošćenička Draga za 2017. godinu
18. RAZNO
Ad. 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 32. sjednice Općinskog vijeća
Predsjednik Općinskog vijeća upitao je da li netko od nazočnih ima primjedbu na
zapisnik.
Vijećnik Kristijan Dražul iznio je primjedbu na dio zapisnika u kojem stoji, cit. „
povela se rasprava u kojoj su sudjelovali svi vijećnici koji su iskazali nezadovoljstvo izgledom
i kvalitetom dekoracije“ ističući kako nisu svi vijećnici sudjelovali u raspravi i iskazali
nezadovoljstvo.
Navedeno će se ispraviti prije objave zapisnika na web-u.
S obzirom da više nije bilo primjedbi na zapisnik s 32. sjednice, predsjednik
Općinskog vijeća dao je na usvajanje zapisnik s 32. sjednice Općinskog vijeća te je sa deset
(10) glasova ZA i jedan (1) SUZDRŽAN usvojen
Zapisnik s 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga.

Ad. 2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora
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 je otvorio raspravu.
U raspravi su sudjelovali:
KRISTIJAN DRAŽUL: Pozdravio je navedenu Odluku te je ukazao na pogrešku u
dostavljenim materijalima.
Kako nije bilo više pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja
na glasanje „Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora“, te je
JEDNOGLASNO donesena
Odluka o izmjeni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora
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Ad. 3. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izmjena i dopuna
Programa ukupnog razvoja (PUR)- Strategije razvoja Općine Mošćenička Draga za
razdoblje od 2015. do 2020.
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv, u ime predlagatelja uvodno obrazloženje
iznijeli su Općinski načelnik i v.d. Pročelnice Silvija Vickić.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
U raspravi su sudjelovali:
NEDJELJKO DRAŽUL, KRISTIJAN DRAŽUL, JASENKA RUTAR
Nakon provedene rasprave predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja
na glasanje „Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izmjena i dopuna Programa ukupnog
razvoja (PUR)- Strategije razvoja Općine Mošćenička Draga za razdoblje od 2015. do 2020.“,
te je s deset (10) glasova ZA i jednim (1) glasom PROTIV donesena
Odluka o pokretanju postupka izmjena i dopuna Programa ukupnog razvoja
(PUR)- Strategije razvoja Općine Mošćenička Draga za razdoblje od 2015. do 2020.

Ad. 4. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za kupnju
nekretnine k.č. 1704/1 k.o. Kraj
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv, u ime predlagatelja uvodno obrazloženje
Odluke je iznio predsjednik Općinskog vijeća Boris Škalamera te je po završetku izlaganja
otvorio raspravu
U raspravi su sudjelovali:
ROBERT DUNDARA: Zanimalo ga je tko vrši procjene terena jer mu je nejasno da
za tu osobu parcela koja ima stotinjak m2 s kojom se ništa ne može vrijedi 70 Eura/m2
odg. BORIS ŠKALAMERA: Procjenu vrši ovlašteni sudski vještak, Jasminka Lilić,
procjene se vrše na temelju Pravilnika kojima se propisuje postupak prilikom procjene.
ROBERT DUNDARA: Smatra da su cijene prenapuhane i da navedeno je
bezobrazluk prema našim ljudima.
odg. ZAMJENIK NAČELNIKA: Slaže se da parcela s kojom se ne može ništa ne
može vrijediti kao parcela na kojoj se može graditi. Vještak prilikom procjene uzima parcele
koje se prodaju ili koje su prodane iz čega se uzima srednja vrijednost. Vještak jednostavno
mora postupati sukladno pravilima struke.
Kako nije bilo više pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja
na glasanje „Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za kupnju nekretnine k.č.
1704/1 k.o. Kraj“, te je s deset (10) glasova ZA i jednim (1) glasom SUZDRŽAN donesena
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za kupnju nekretnine k.č. 1704/1 k.o.
Kraj
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Ad. 5. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za kupnju
nekretnine k.č. 664/3 k.o. Kalac
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv, u ime predlagatelja uvodno obrazloženje
Odluke je iznio predsjednik Općinskog vijeća Boris Škalamera te je po završetku izlaganja
otvorio raspravu
Kako nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja na
glasanje „Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za kupnju nekretnine k.č.
664/3 k.o. Kalac“, te je s deset (10) glasova ZA i jednim (1) glasom SUZDRŽAN donesena
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za kupnju nekretnine k.č. 664/3 k.o. Kalac
Ad. 6. Prijedlog Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2017. godinu i
projekcije za 2018. i 2019. godinu
Prijedlog Proračuna je bio dostavljen uz poziv, u ime predlagatelja uvodno
obrazloženje uz digitalnu prezentaciju iznijela je v.d. Pročelnice Silvija Vickić.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
U raspravi su sudjelovali:
ROBERT MARINAC: Zanimalo ga je kada se mogu koristiti sredstva namijenjena za
rješavanje problema divljih krava
odg. SILVIJA VICKIĆ: Kada se ukaže potreba i pronađe odgovarajuće rješenje
KRISTIJAN DRAŽUL: Vezano za interpretacijski centar zanimalo ga je vezano za
stavku tematske rute da se objasni koje će to biti tematske rute u Brseču
odg. ZAMJENIK NAČELNIKA: Tematske rute su vezane za Mošćenice, Brseč i
Trebišće. Svaka sastavnica ima svoju tematsku rutu koju treba odrediti. Planirana sredstva su
realna i osigurana ali ovise o projektima. Bez pravodobnih projekata novac će se trebati vratiti
odnosno neće se ni dobit.
EDVIN RUTAR: U stavci planirana prodaja zanimalo ga je što se to planira prodati
odg. OPĆINSKI NAČELNIK: Navedeno su planirana sredstva od prodaje, što ne
znači da će se ista ostvariti.
EDVIN RUTAR: U stavci kultura zanimalo ga je dali stavka izdavačka djelatnost će
biti dostatna s obzirom na broj knjiga koje su u pripremi.
odg. SILVIJA VICKIĆ: Da bi povećali pojedinu stavku na nekoj drugoj treba
smanjiti. Razlika je dali se netko prijavljuje kao samoizdavač ili se kao izdavač prijavljuje
Katedra kao udruga.
NEDJELJKO DRAŽUL: Zanimalo ga je na koji način se planira izvesti nogostup u
ulici Lj. Mrakovčića te pitanje kanalizacije.
odg. OPĆINSKI NAČELNIK: Nogostup bi bio samo jednim malim dijelom ulice više
kao neka vrsta stajališta. Pitanje kanalizacije Brseč je u procesu projektiranja, za Mošćenice
su sredstva osigurana u 2017. godini.
Pored navedenog Općinski načelnik je upoznao Vijećnike s novonastalom situacijom
oko buffeta Sportsko kojem je naloženo od strane sanitarne inspekcije poduzimanje određenih
zahvata. S obzirom da se radi o prostoru u vlasništvu Općine navedeni zahvati će biti o trošku
Općine, a navedeno nije planirano Proračunom te će to iziskivati povećanje stavke
Održavanje objekata.
TIN ARMANDA: Tražio je pojašnjenje stavke plaća Općinskog načelnika
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odg. SILVIJA VICKIĆ: Navedenim se ne prejudicira tko će biti Načelnik samo se
unaprijed osiguravaju sredstva za godišnju plaću istog. Izabrani načelnik sam odlučuje da li će
biti volonter ili profesionalac, odnosno dali će koristiti naknadu, maksimalno predviđen iznos
plaće ili neki manji iznos. Ovo je planirano na projekciji maksimalnog iznosa na koji ima
pravo.
NEDJELJKO DRAŽUL: Predložio je da kada se već ide u sanaciju buffeta se
osiguraju sredstva i za uređenje info centra s obzirom da je isti prvi kontakt turista s Općinom
TIN ARMANDA: Tražio je pojašnjenje stavki rashodi za nabavu nefinacijske
imovine i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te u kojoj fazi je projekt „Žičara
Učka“ za koju su sredstva planirana.
Pojašnjenje na prvo pitanje je dala v.d. Pročelnice dok na pitanje žičare Rikardo
Staraj je odgovorio kako se traži investitor i da je ishodovana lokacijska dozvola.
NEDJELJKO DRAŽUL: Pitao je da li su Proračunom predviđena sredstva za
dohranjivanje, nasipanje plaža
SILVIJA VICKIĆ: Navedeno je planirano stavkom održavanje pomorskog dobra.
OPĆINSKI NAČELNIK: Istaknuo je kako Hrvatske vode idu u sanaciju, uređivanje
korita Potoka te bi se šljunak koji se pritom dobije iskoristio za dohranu plaža.
NEDJELJKO DRAŽUL: Kakva je mogućnost s povećanjem plaža.
OPĆINSKI NAČELNIK: Postojali su Planovi i određena idejna rješenja, izvršene su
izmjere, ali niti jedno od ponuđenih rješenje nije bilo zadovoljavajuće. Sredstva se mogu
dobiti i od od Ministarstva turizma, u planu je, ali je potrebno doći do kvalitetnog rješenja.
SANJA KNAPIĆ: Financijska sredstva za nogometni klub, dali je cijeli iznos
planiran Proračunskom stavkom za sport namijenjen njima
odg. SILVIJA VICKIĆ: Navedeni iznos je za sva sportska društva koja se trebaju
prijaviti na natječaj te ovisno o kvaliteti programa će biti i dodijeljena sredstva. Dodijeljena
sredstva moraju biti potrošena u cijelosti, uz pokriće, u protivnom se vraćaju.
Kako više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja
na glasanje „Prijedlog Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2017. godinu i projekciju za
2018. i 2019. godinu“ te je s deset (10) glasova ZA i jednim (1) glasom PROTIV usvojen
Proračun Općine Mošćenička Draga za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019.
godinu
Ad. 7. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mošćenička Draga za
2017. godinu
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 izvršavanju Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2017.
godinu“ te je s deset (10) glasova ZA i jednim (1) glasom PROTIV donesena
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2017. godinu
Ad. 8. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju i
obrazovanju u Općini Mošćenička Draga za 2017. godinu
Prijedlog Programa je bio dostavljen uz poziv, u ime predlagatelja uvodno
obrazloženje iznijela je v.d. Pročelnice Silvija Vickić.
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Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
Kako nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja na
glasanje „Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju
u Općini Mošćenička Draga za 2017. godinu“ te je jednoglasno donesen
Program javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju u
Općini Mošćenička Draga za 2017. godinu
Ad.9. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u Općini Mošćenička Draga
za 2017. godinu
Prijedlog Programa 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 Programa javnih potreba u sportu u Općini Mošćenička Draga za 2017.
godinu“ te je sa deset (10) glasova ZA i jednim (1) glasom PROTIV donesen
Program javnih potreba u sportu u Općini Mošćenička Draga za 2017. godinu
Ad. 10. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u Općini Mošćenička
Draga za 2017. godinu
Prijedlog Programa 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
U raspravi su sudjelovali:
NEDJELJKO DRAŽUL: Zanimalo ga je koje su to Udruge s područja kulture
odg. SILVIJA VICKIĆ: Zajednica Talijana, Katedra čakavskog sabora, Eko muzej
itd.
SANJA KNAPIĆ: Sredstva namijenjena za crkvene zborove
odg. SILVIJA VICKIĆ: Sredstva planirana proračunom se odnose na sve crkvene
zborove na području Općine. Zbor Mareta ne ulazi u navedeni iznos jer je udruga.
KRISTIJAN DRAŽUL: Osiguranje objekata na koje se objekte odnosi.
odg. SILVIJA VICKIĆ: Na one kojima upravlja Općina, na kulturne zgrade u kojima
nisu zakupci.
Kako više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja
na glasanje „Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u Općini Mošćenička Draga za 2017.
godinu“, te je sa deset (10) glasova ZA i jednim (1) glasom PROTIV donesen
Program javnih potreba u kulturi u Općini Mošćenička Draga za 2017. godinu
Ad. 11. Prijedlog Programa javnih potreba socijalne skrbi u Općini Mošćenička
Draga za 2017. godinu
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Prijedlog Programa 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
U raspravi su sudjelovali:
SANJA KNAPIĆ: Zanimalo ju je dali su u 2017. planirana sredstva za ultrazvučne
preglede u poliklinici Ivaniš
odg. SILVIJA VICKIĆ: Nije planirano, a planirati će se ako bude viška sredstava iz
2016. godini
Kako više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja
na glasanje „Prijedlog Programa javnih potreba socijalne skrbi u Općini Mošćenička Draga za
2017. godinu“ te je JEDNOGLASNO donesen
Program javnih potreba socijalne skrbi u Općini Mošćenička Draga za 2017.
godinu
Ad. 12. Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu u Općini Mošćenička
Draga za 2017. godinu
Prijedlog Programa 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
U raspravi su sudjelovali:
NEDJELJKO DRAŽUL: Zanimalo ga je koliko dugo traje sufinanciranje turističke
ambulante i na koji način se do sada rješavala palijativna skrb
odg. SILVIJA VICKIĆ: Sufinanciranje traje tri mjeseca, a vezano za palijativnu skrb
navedeno se do sada nije realiziralo.
Kako više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja
na glasanje „Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu u Općini Mošćenička Draga za
2017. godinu“ te je JEDNOGLASNO donesen
Program javnih potreba u zdravstvu u Općini Mošćenička Draga za 2017.
godinu
Ad. 13. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Mošćenička Draga za 2017. godine
Prijedlog Programa 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
U raspravi su sudjelovali:
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NEDJELJKO DRAŽUL: Zanimala ga je mogućnost rekonstrukcije javne rasvjete na
području Općine uvođenjem štedne rasvjete
odg. SILVIJA VICKIĆ: Za tako veliki zahvat bi trebalo pričekati određenu mjeru
Fonda za zaštitu okoliša na koju bi se prijavili za dobivanje određenih financijskih sredstava s
obzirom da su naša nedovoljna za tako veliki zahvat
KRISTIJAN DRAŽUL: Zanimalo ga je dali za poslove zimske službe ostaje isti
izvršitelj
odg. SILVIJA VICKIĆ: Sklopljen je novi ugovor s istim izvršiteljem
Kako više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja
na glasanje „Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Mošćenička Draga za 2017. godine“ te je sa deset (10) glasova ZA i sa jednim (1) glasom
SUZDRŽAN donesen
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička
Draga za 2017. godine
Ad. 14. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2017. godinu
Prijedlog Programa 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
U raspravi su sudjelovali:
NEDJELJKO DRAŽUL: Da li je planirana izgradnja reciklažnog dvorišta
odg. OPĆINSKI NAČELNIK: Najvjerojatnije neće postojati potreba za izgradnjom
istog. Neovisno o obvezi izgradnje reciklažnog dvorišta mi bi morali na području Općine
urediti određeni prostor za manipulaciju otpadom.
Kako više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja
na glasanje „Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Mošćenička Draga za 2017. godinu“ te je sa deset (10) glasova ZA i sa
jednim (1) glasom PROTIV donesen
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Mošćenička Draga za 2017. godinu
Ad. 15. Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu
Prijedlog Plana 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
U raspravi su sudjelovali:
NEDJELJKO DRAŽUL: Zanimalo ga je da li zaista ide projekt Mošćenice i u kojoj
fazi je vodovod Golovik
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odg. SILVIJA VICKIĆ: Za projekt Mošćenice postoji ponuda izvođača i sredstva
su planirana točno prema pristigloj ponudi. Golovik je planiran u 2016. godini tako da se
može započeti s radovima.
JASENKA RUTAR: Zanimalo ju je s obzirom da je v.d pročelnice u svom izlaganju
istaknula kako ostvarenje navedenih projekata ovisi o planiranoj prodaji, da li su projekti hitni
ili se samo radi o unapređenju postojećeg stanja.
odg. SILVIJA VICKIĆ: Vezano za vodovod Belani radi se o priključenju nekoliko
kuća u kojima se povremeno boravi.
NEDJELJKO DRAŽUL: odgovorio je vijećnici Jasenki Rutar kako se projekt
Mošćenice može označiti kao hitan. U konkretnom slučaju se ne radi o nekoliko kuća koje će
dobiti kanalizaciju, već se rješava i pitanje vodovoda, vodovodnih cijevi, koji će donijeti
kvalitetniju vodu i ono što je najbitnije veći pritisak na „Placu“ s čime bi se izbjegla situacija,
koja se dogodila, da u slučaju požara ne postoji pristup hidrantu jer ga nema.
Kako više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja
na glasanje „Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu“ te je
JEDNOGLASNO donesen
Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu
Ad. 16. Prijedlog Programa utroška prihoda od spomeničke rente za 2017.
godinu
Prijedlog Programa 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
U raspravi su sudjelovali:
NEDJELJKO DRAŽUL: Zanimalo ga je da li sredstva od spomeničke rente mogu
utrošiti u uređenje muzeja, konkretno muzeja u Mošćenicama
odg. SILVIJA VICKIĆ: Mogu se utrošiti za navedeno.
Kako više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja
na glasanje „Prijedlog Programa utroška prihoda od spomeničke rente za 2017. godinu“ te je
sa deset (10) glasova ZA i sa jednim (1) glasom SUZDRŽAN donesen
Program utroška prihoda od spomeničke rente za 2017. godinu
Ad. 17. Prijedlog Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene
poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Mošćenička Draga za 2017.
godinu
Prijedlog Programa 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 Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju
uvjeta boravka turista na području Općine Mošćenička Draga za 2017. godinu“ te je sa deset
(10) glasova ZA i sa jednim (1) glasom PROTIV donesen
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Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta
boravka turista na području Općine Mošćenička Draga za 2017. godinu

Ad. 18. RAZNO
SILVIJA VICKIĆ: U ime Općinskog načelnika v.d. pročelnice je iznijela mjesečni
izvještaj o utrošku proračunske zalihe, za mjesec studeni.
Predsjednik Općinskog vijeća je utvrdio kako je Izvješće primljeno na znanje.
SILVIJA VICKIĆ: U ime predlagatelja iznijela je prijedlog da se kao i prethodnih
godina donese Zaključak o podmirenju troškova električne energije za ordinaciju opće
medicine za 2016. godinu
NEDJELJKO DRAŽUL: Vezano za prijedlog zanimalo ga je kada će se ordinacija
preselit u novu zgradu
odg. OPĆINSKI NAČELNIK: Čeka se izlazak komisije Ministarstva. U 8. mjesecu je
uputila zahtjev i od tada čeka odgovor. Osobno sam se angažirao i kontaktirao Ministarstvo te
mi je obećano da će se postupak požuriti ali da jednostavno zbog manjka kadra ne stižu.
Nakon kraće rasprave donesen je Zaključak da se za 2016. godinu financiraju
troškovi električne energije za ordinaciju opće medicine.
BORIS ŠKALAMERA: Predsjednik Općinskog vijeća upoznao je Vijećnike sa dva
pristigla zahtjeva za kupnjom nekretnina u vlasništvu Općine. Prvi zahtjev za otkup
poljoprivrednog zemljišta k.č. 1427 k.o. Kraj. Drugi zahtjev za kupnju konobice-šupe koja se
nalazi u starom gradu u Mošćeničkoj Dragi, i koja se koristi od strane podnositelja zahtjeva za
kupnjom.
Zaključkom je utvrđeno da će se pristupiti procjeni u svrhu prodaje predmetnih
nekretnina.
ZAMJENIK NAČELNIKA: Pozvao je sve prisutne na promociju knjige o sportu u
Mošćeničkoj Dragi
Kako se više nitko nije javio za riječ Predsjednik Općinskog vijeća u 20.55 je
zaključio 33. sjednicu Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Boris Škalamera

