REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/17-01/1
URBROJ: 2156/03-02-16-3
M. Draga, 28. veljače 2017.
ZAPISNIK
sa 34. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA,
održane dana 24. veljače 2017. 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, Boris Škalamera, koji
je pozdravio sve nazočne.
Zapisnik vodi: Goran Pekić, Viši stručni suradnik.
Viši stručni suradnik prozvao je vijećnike Općinskog vijeća te je utvrđeno da je na
sjednici nazočno osam (8) od jedanaest (11) vijećnika.
Sa sjednice su odsutni: Kristijan Dražul, Jasenka Rutar i Ferucio Senčić (opravdan
izostanak)
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, komunalni redar: Robert Kosmić, predstavnici vatrogasne postrojbe:
Mladen Šćulac, zapovjednik vatrogasne zajednice PGŽ i Gordan Filinić, zapovjednik
vatrogasne postrojbe Opatija i predstavnici Urbane aglomeracije Rijeka: Srđan Škunca,
pročelnik Odjela gradske uprave Grada Rijeke za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje
zemljištem i Anita Miletić, savjetnica.
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 sa 33. sjednice Općinskog vijeća
2. Prijedlog Zaključka o usvajanju Revizije Procjene ugroženosti i Plana zaštite od
požara Općine Mošćenička Draga
3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za
razdoblje 2016.-2020. godine
4. Imovinsko pravni predmeti:
4.1. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju k.č. 1427, k.o. Kraj
4.2. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju gr.č. 212/1, k.o. Kraj
5. Prijedlog Odluke o Izmijeni Društvenog ugovora td Komunalac d.o.o.
6. Prijedlog Odluke o Izmijeni Plana mreže dječjih vrtića na području Općine
Mošćenička Draga
7. Razno
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Ad. 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 33. 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 sa 33. sjednice, predsjednik Općinskog
vijeća dao je na usvajanje zapisnik sa 33. sjednice Općinskog vijeća te je JEDNOGLASNO
usvojen
Zapisnik sa 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga.
Ad. 2. Prijedlog Zaključka o usvajanju Revizije Procjene ugroženosti i Plana
zaštite od požara Općine Mošćenička Draga
Prijedlog Zaključka je bio dostavljen uz poziv, u ime predlagatelja uvodno
obrazloženje iznio je Mladen Šćulac, zapovjednik vatrogasne zajednice PGŽ.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
Kako nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja na
glasanje „ Prijedlog Zaključka o usvajanju Revizije Procjene ugroženosti i Plana zaštite od
požara Općine Mošćenička Draga“, te je JEDNOGLASNO donesen
Zaključak o usvajanju Revizije Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara
Općine Mošćenička Draga
Konstatira se da u 18.42 sjednicu su napustili predstavnici vatrogasne postrojbe.
Ad. 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Strategije razvoja Urbane aglomeracije
Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine.
Prijedlog Zaključka je bio dostavljen uz poziv, u ime predlagatelja uvodno
obrazloženje iznio je Srđan Škunca, pročelnik Odjela gradske uprave Grada Rijeke za razvoj,
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
U raspravi su sudjelovali:
NEDJELJKO DRAŽUL: Istaknuo je kako određeni broj jedinica lokalne samouprave
nije ušao u Urbanu aglomeraciju, te ga je zanimalo na koji način će se to odraziti na
ostvarivanje projekata, odnosno što je sa onima koji su ostali izvan Urbane aglomeracije.
odg. g. ŠKUNCA: Oni koji su ostali vani su vani, a mi koji smo unutra dijelimo
novac namijenjen projektima.
EDVIN RUTAR: Tražio je komentar na natpise iz medija, a koji se odnose na
projekte na području Grada Rijeke. Vijećnik je dobio traženi komentar od g. Škunce.
ZAMJENIK NAČELNIKA: Iznio je kratak komentar na izlaganje g. Škunce.
Istaknuo je kako je iz fonda Urbane aglomeracije za projekte Općine (Trebišće, Brseč,
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Mošćenice) predviđeno oko 1.1 mil. eura. Pored navedenih sredstva unutar aglomeracije
postoji tzv. „Fond rezervnih sredstava“, na koji se može aplicirati s projektima koji se
stavljaju na svojevrsnu listu čekanja za eventualna financiranja kasnije te se i na taj način
otvara mogućnost dodatnog financiranja. Zanimala ga je informacija kako Općina mora
osigurati financiranje prije nego dobije sredstva od EU.
odg. ANITA MILETIĆ: Sredstva iz Eu se dobivaju retroaktivno, nakon izvršene
radnje. Trenutno ne postoje nikakve upute u pogledu pred financiranja i dali će ga biti i u
kojoj mjeri. Ono što u svakom slučaju treba je osigurati određena sredstva za početak
realizacije projekta.
ZAMJENIK NAČELNIKA: Zanimalo ga je pitanje riješenih imovinsko pravnih
odnosa na objektima koji će biti obuhvaćeni financiranim projektima, s obzirom da je
navedeno kako je vlasništvo temeljni uvjet za dobivanje sredstava odnosno apliciranje.
OPĆINSKI NAČELNIK: Nadovezao se na svog zamjenika istaknuvši kako se je u
zadnjih nekoliko godina Republika Hrvatska upisala na određeni dio imovine među koje
spada i dio koji bi trebao biti obuhvaćen planiranim projektima.
odg. g. ŠKUNCA: Istaknuo je kako uvijek postoji mogućnost apliciranja za onaj dio
koji je imovinsko pravno čist. I Grad Rijeka je imala sličan problem s upisom države te se je
navedeno riješilo kroz sastanke i suradnju sa državnim odvjetništvom.
ZAMJENIK NAČELNIKA: Zanimalo ga je da li se znaju neki rokovi kada bi mogli
biti raspisani prvi natječaji.
odg. g. ŠKUNCA: S obzirom na posao koji je pred nama, najvjerojatnije u drugoj
polovici godine.
OPĆINSKI NAČELNIK: Nakon što je istaknuo kako je aglomeracija namijenjena
svima i da ona na neki način briše granice, postavio je pitanje dali je provedena Ocjena o
potrebi provedbe procjene utjecaja na okoliš.
odg. g. ŠKUNCA: Navedena ocjena o potrebi će biti donesena prije nego ova
Strategija razvoja dođe pred Vijećnike Grada Rijeke koji će zadnji raspravljati o njoj.
SANJA KNAPIĆ: Zanimalo ju je dali se može sredstvima iz aglomeracije, u sklopu
projekta Brseč, pristupiti obnovi crkve koja nije vlasništvo Općine već crkve.
odg. g. ŠKUNCA: Pravno gledano nije nemoguće da crkva omogući pravo građenja
te da takav Ugovor bude prihvaćen jednako kao da se radi o vlasništvu Općine i da se na taj
način omogući apliciranje. U svakom slučaju radi se o pitanjima koje treba dodatno izviditi.
Kako nije bilo više pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja
na glasanje „Prijedlog Zaključka o usvajanju Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka
za razdoblje 2016.-2020. godine.“, te je sa sedam (7) glasova ZA i jednim (1) glasom
SUZDRŽAN donesen
Zaključak o usvajanju Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za
razdoblje 2016.-2020. godine.
Konstatira se da su u 19.25 sati sjednicu napustili predstavnici Grada Rijeke.

Ad. 4. Imovinsko pravni predmeti:
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4.1.
k.o. Kraj

Prijedlog

Odluke

o raspisivanju natječaja za prodaju k.č. 1427,

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 raspisivanju natječaja za prodaju k.č. 1427, k.o. Kraj“, te je
JEDNOGLASNO donesena
Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju k.č. 1427, k.o. Kraj
4.2. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju gr.č. 212/1, 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
Kako nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja na
glasanje „Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju gr.č. 212/1, k.o. Kraj“, te
je JEDNOGLASNO donesena
Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju gr.č. 212/1, k.o. Kraj

Ad. 5. Prijedlog Odluke o Izmijeni Društvenog ugovora td Komunalac d.o.o.
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv, u ime predlagatelja uvodno obrazloženje
iznio je Općinski načelnik.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu
U raspravi su sudjelovali:
NEDJELJKO DRAŽUL: Zatražio je od Načelnika dodatno pojašnjenje izlaganja.
odg. OPĆINSKI NAČELNIK: Dodatno je pojasnio navedeni prijedlog.
Kako više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja
na glasanje „Prijedlog Odluke o Izmijeni Društvenog ugovora td Komunalac d.o.o.“ te je
JEDNOGLASNO donesena
Odluka o Izmijeni Društvenog ugovora td Komunalac d.o.o.

5
Ad. 6. Prijedlog Odluke o Izmijeni Plana mreže dječjih vrtića na području
Općine Mošćenička Draga
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.
Kako nije bilo pitanja, Predsjednik vijeća zaključio je raspravu te je nakon toga stavio
na glasanje „Prijedlog Odluke o Izmijeni Plana mreže dječjih vrtića na području Općine
Mošćenička Draga“, te je JEDNOGLASNO donesena
Odluka o Izmijeni Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Mošćenička
Draga
Nakon provedenog glasanja, a vezano na temu vrtića, predsjednik Općinskog vijeća
iznio je prijedlog da se Izmijeni Odluka o sufinanciranju boravka djece u vrtićima na način da
će se vrtić izvan Općine sufinancirati jedino ako je kapacitet vrtića u Mošćeničkoj Dragi
popunjen. Prijedlog su Vijećnici prihvatili.
Ad. 7. Razno
1.) PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Upoznao je Vijećnike sa zahtjevom g.
Simčića kojom traži da mu se odobri zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine,
k.č. 1482/2 K.o. Kraj, u svrhu obavljanja djelatnosti uzgoja pčela.
Nakon kraće rasprave jednoglasno je donesen Zaključak da se pokrene postupak
davanja zemljišta u zakup uz početni iznos zakupnine od 0,50 kn/m2 na razdoblje od 10
godina.
2.) V.D. PROČELNICE: Upoznala je Vijećnike s dopisom Centra za poljoprivredu i
ruralni razvoj kojim poziva Općinu da se uključi u rad Centra.
Nakon kraće rasprave donesen je zaključak kako u ovom trenutku Općina nije
zainteresirana.
3.) V.D. PROČELNICE: Upoznala je Vijećnike sa zahtjevom za sponzorstvo Nadije
Rubeše, naslovljenim na Općinsko vijeće, kojim traži donaciju za tisak svoje knjige. Naglasila
je kako su na kolegiju Načelnika odobrena sredstva u iznosu od 3.000,00 kuna te da je ista
upućena da se javi na program sufinanciranja udruga u kulturi.
Nakon kraće rasprave donesen je zaključak kako Općinsko vijeće nema mehanizama
kojima može izvršiti donaciju i da se zahtjev odbija te se podnositeljica zahtjeva upućuje da
se sljedeće godine prijavi preko udruge, koja u svojoj djelatnosti ima izdavanje knjiga, na
financiranje projekata u kulturi.
4.) ROBERT MARINAC: Vezano za planirano izvođenje radova na kanalizaciji u
sklopu kojih bi trebalo kopati cestu na potezu M. Draga-Medveja, Vijećnika je zanimalo dali
postoji mogućnost da se izmijesti trasa radova desno od ceste te da se na taj način izbjegne
prekopavanje ceste i stvore preduvjeti za izgradnju biciklističke staze.
odg. OPĆINSKI NAČELNIK: Istaknuo je kako se i on slaže da bi bilo idealno da se
cijevi polažu bočno od ceste. O navedenom je razgovarao s predstavnicima Komunalca, ali se
za realizaciju toga pojavljuje problem rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, tj. otkupa
zemljišta.
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ROBERT MARINAC: Ukazao je na potrebu podrezivanja stabala lipa u Sv.
Jeleni kod crkvice.
odg. V.D. PROČELNICE: Kontaktirati ćemo osobu koja nam obavlja radove
uređivanja zelenih površina.
5.) VANDA SMOLIĆ: Vijećnicu je zanimalo dali će se ići u procjenu zemljišta
vezano za otkup, a u svrhu izgradnje ceste Žuntarovo.
odg. V.D. PROČELNICE: Elaborat izgradnje je dostavljen sudskom vještaku radi
procjene.
6.) SANJA KNAPIĆ: Zanimalo ju je dali će autobusna čekaonica Martina biti u ovom
sazivu Vijeća napravljena.
odg. OPĆINSKI NAČELNIK: Sredstva su osigurana, problem je u pronalaženju
lokacije na kojoj bi je postavili. Prvotna lokacija koja je bila planirana i koja je najbolja nije
realizirana jer je izostala suglasnost vlasnika.
SANJA KNAPIĆ: Iskazala je nezadovoljstvo činjenicom kako se ne može pronaći
lokacija za postavljanje čekaonice te je ponudila da ista bude postavljena na zemljištu u
njenom vlasništvu.
Nakon kraće rasprave donijet je zaključak kako će Vijećnica Knapić dati suglasnost
da se čekaonica napravi na terenu u njenom vlasništvu nakon čega će se pristupiti ishodovanju
potrebnih suglasnosti Županijskih cesta.
Kako se više nitko nije javio za riječ Predsjednik Općinskog vijeća je u 20.10
zaključio 34. sjednicu Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Boris Škalamera

