REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/17-01/3
URBROJ: 2156/03-02-17-3
M. Draga, .
ZAPISNIK
s 36. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA,
održane dana 23. ožujka 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: Viši stručni suradnik: Goran Pekić.
Viši stručni suradnik prozvao je vijećnike Općinskog vijeća te je utvrđeno da je na sjednici
nazočno devet (9) od ukupno jedanaest (11) vijećnika. Vijećnik Tin Armanda pridružio se sjednici u
18.40 sati.
Sa sjednice su odsutni: Roberto Krnetić i Robert Dundara (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 i polaznica stručnog osposobljavanja Ines Ronta Kožul
Predsjednik Općinskog vijeća predložio je dopunu dnevnog reda s točkom „Prijedlog Odluke
o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja JIR“. Prijedlog je JEDNOGLASNO prihvaćen te se
dnevni red dopunjuje točkom 12. „Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja
JIR“ slijedom čega dotadašnja točka 12 postaje točka 13.
S obzirom da nije bilo primjedbi ni prigovora na dopunjeni dnevni red, sukladno članku 61.
stavak 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga smatra usvojenim slijedeći
Dnevni
1.
2.

3.

4.

5.

red

Razmatranje i usvajanje zapisnika s 35. sjednice Općinskog vijeća
2.1. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću po prijedlogu Odluke
2.2 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
3.1. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću po prijedlogu Odluke
3.2. Prijedlog Odluke o Izmijeni odluke o sufinanciranju i postupku sufinanciranja troškova
smještaja djece kod dadilja
Imovinsko pravni predmeti:
4.1. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za kupnju nekretnine u vlasništvu Općine
Mošćenička Draga – k.č. 1427 k.o. Kraj
4.2. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za kupnju nekretnine u vlasništvu Općine
Mošćenička Draga – gr.č. 212/1 k.o. Kraj
5.1. Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću po Nacrtu prijedloga I. izmjene i dopune
Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2017. godinu
5.2. Prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2017. godinu
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Prijedlog I. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju
u Općini Mošćenička Draga za 2017. godinu
Prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u Općini Mošćenička Draga za
2017. godinu
Prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu u Općini Mošćenička Draga
za 2017. godinu
Prijedlog I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Mošćenička Draga za 2017. godinu
Prijedlog I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Mošćenička Draga za 2017. godinu
Prijedlog I. izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu
Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „JIR“
RAZNO
Ad. 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 35. sjednice Općinskog vijeća

Predsjednik Općinskog vijeća upitao je da li netko od nazočnih ima primjedbu na zapisnik.
Na zapisnik s 35. sjednice nije bilo primjedbi te je predsjednik Općinskog vijeća dao na
glasanje zapisnik s 35. sjednice Općinskog vijeća, te je JEDNOGLASNO usvojen
Zapisnik s 35. sjednice Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga.
Ad. 2. 2.1. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću po
prijedlogu Odluke
2.2 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
Izvješće o provedenom savjetovanju i Prijedlog Odluke je bilo dostavljeno 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 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, te je JEDNOGLASNO donesena
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. 3. 3.1. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću po
prijedlogu Odluke
3.2. Prijedlog Odluke o Izmijeni odluke o sufinanciranju i postupku
sufinanciranja troškova smještaja djece kod dadilja
Izvješće o provedenom savjetovanju i Prijedlog Odluke je bilo dostavljeno 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 Izmijeni odluke o sufinanciranju i postupku sufinanciranja troškova smještaja
djece kod dadilja“ te je s osam (8) glasova ZA i jednim (1) glasom SUZDRŽAN donesena
Odluka o Izmijeni odluke o sufinanciranju i postupku sufinanciranja troškova smještaja
djece kod dadilja
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Ad. 4. Imovinsko pravni predmeti:
4.1. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za kupnju nekretnine u
vlasništvu Općine Mošćenička Draga – k.č. 1427 k.o. Kraj
Prijedlog Odluke je bilo dostavljeno uz poziv, u ime predlagatelja uvodno obrazloženje iznio
je predsjednik Općinskog vijeća Boris Škalamera.
Nakon izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
Kako nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja na glasanje
„Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za kupnju nekretnine u vlasništvu Općine
Mošćenička Draga – k.č. 1427 k.o. Kraj“ te je JEDNOGLASNO donesena
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za kupnju nekretnine u vlasništvu Općine
Mošćenička Draga – k.č. 1427 k.o. Kraj
4.2. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za kupnju nekretnine u
vlasništvu Općine Mošćenička Draga – gr.č. 212/1 k.o. Kraj
Prijedlog Odluke je bilo dostavljeno uz poziv, u ime predlagatelja uvodno obrazloženje iznio
je predsjednik Općinskog vijeća Boris Škalamera.
Nakon izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
Kako nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja na glasanje
„Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za kupnju nekretnine u vlasništvu Općine
Mošćenička Draga – gr.č. 212/1 k.o. Kraj“ te je s osam (8) glasova ZA i jednim (1) glasom
SUZDRŽAN donesena
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za kupnju nekretnine u vlasništvu Općine
Mošćenička Draga – gr.č. 212/1 k.o. Kraj
Ad. 5. 5.1. Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću po Nacrtu prijedloga I.
izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2017. godinu
5.2. Prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2017.
godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju i Prijedlog Odluke je bilo dostavljeno 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: Koliko smo prenijeli tih sredstava ukupno.
odg. V.d. Pročelnice Silvija Vickić: Ukupno smo prenijeli 6.577.592,30 kn.
VANDA SMOLIĆ: Kada će biti potpisani ugovori za 2017.godinu za ultrazvučne preglede.
odg. V.d. Pročelnice Silvija Vickić: Ugovori će biti potpisani od 4. mjeseca.
Kako nije bilo više pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja na
glasanje „Prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2017. godinu „ te je sa
osam ( 8 ) glasova ZA i jednim ( 1 ) glasom SUZDRŽAN usvojena točka 5.2.
Ad. 6. Prijedlog I. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom i školskom
odgoju i obrazovanju u Općini Mošćenička Draga za 2017. godinu
Prijedlog Odluke 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 I. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju u
Općini Mošćenička Draga za 2017. godinu“, te je JEDNOGLASNO je usvojena točka 6.
Ad. 7. Prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u Općini
Mošćenička Draga za 2017. godinu
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv, u ime predlagatelja uvodno obrazloženje iznijela
je v.d. Pročelnice Silvija Vickić.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu
U raspravi su sudjelovali:
EDVIN RUTAR: Što je ovo pod točkom 3.
odg. V.d. Pročelnice Silvija Vickić: Očuvanje i obnova kulturnih dobara unutar naših cjelina,
to su prenesena sredstva iz 2016. godine.
Kako nije bilo više pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja na
glasanje „ Prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u Općini Mošćenička Draga
za 2017. godinu“, te je JEDNOGLASNO usvojena točka 7.
Ad. 8. Prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu u Općini
Mošćenička Draga za 2017. godinu
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv, u ime predlagatelja uvodno obrazloženje iznijela
je v.d. Pročelnice Silvija Vickić
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu
U raspravi su sudjelovali:
KRISTIJAN DRAŽUL: Da li doktorica Vesna u svojoj ambulanti ima defibrilator.
odg. Općinski načelnik: Trebala bi imati. Defibrilator će biti namijenjen javnom prostoru i za
njega će biti održana edukacija kako se koristi. Biti će postavljen vani na zidu zgrade gdje će biti pod
ključem i alarmom, tako da bude dostupan svima u krugu.
Kako nije bilo više pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja na
glasanje „Prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu u Općini Mošćenička
Draga za 2017. godinu“, te je JEDNOGLASNO je usvojena točka 8.
Ad. 9. Prijedlog I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području 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
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu.
Kako nije bilo više pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja na
glasanje „Prijedlog I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Mošćenička Draga za 2017. godinu“, te ja sa osam ( 8 ) glasova ZA i jednim ( 1 )
SUZDRŽANIM usvojena točka 9.
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Ad. 10. Prijedlog I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata
komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2017. godinu

i

uređaja

Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv, u ime predlagatelja uvodno obrazloženje iznijela
je v.d. Pročelnice Silvija Vickić
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu
U raspravi su sudjelovali:
Predsjednik Općinskog vijeća Boris Škalamera: Da li će biti potrebno napraviti reciklažno
dvorište.
odg. Općinski načelnik: Neće biti potrebno jer postoje naznake da ćemo moći svi koristiti
Lovransko reciklažno dvorište gdje će naši građani moći odlagati otpad koji ne možemo odložiti u
mobilno.
Kako nije bilo više pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja na
glasanje „Prijedlog I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Mošćenička Draga za 2017. godinu“, te ja sa osam ( 8 ) glasova ZA i jednim ( 1 )
SUZDRŽANIM usvojena točka 10.
Ad. 11. Prijedlog I. izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za
2017. godinu
Navedeni prijedlog Odluke u ime predlagatelja je obrazložila v.d. pročelnice Silvija Vickić. U
svom izlaganju upoznala je Vijećnike s predloženim izmjenama.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu
S obzirom na to da nije bilo pitanja, predsjednik Općinskog vijeća je zaključio raspravu i
stavio na glasanje „
Prijedlog I. izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za
2017. godinu“, te ja sa osam ( 8 ) glasova ZA i jednim ( 1 ) SUZDRŽANIM usvojena točka 11.
Ad. 12. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „JIR“
Prijedlog Odluke je dostavljen Vijećnicima na sjednici Vijeća s obzirom da se radi o točki
koja je naknadno uvrštena u dnevni red. 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 stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja JIR“ te je JEDNOGLASNO
donesena
Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „JIR“
Ad. 13. Razno
1.) ROBERT MARINAC: Nismo opet ništa napravili sa kravama i oni samo prouzrokuju štetu
što je veoma opasno.
Odg. V.d. Pročelnice Silvija Vickić: Treba kontaktirati Lovačko društvo i vidjeti s njima što
mogu oni poduzeti u svezi glede toga problema.
2.) NEDJELKO DRAŽUL: Kako bi šetnica u Mošćenicama trebala izgledati.
Odg. Općinski načelnik: Mi smo krenuli u smjeru samo da osvijetlimo šetnicu no međutim
došli smo do toga da napravimo stupnu rasvjetu. Puno smo istraživali kako bi bilo najbolje da se to sve
ukomponira i udovoljimo zahtjevima Konzervatora, te smo na kraju uspjeli napraviti sve kako i treba
biti.

6
3.) VANDA SMOLIĆ: Ako se mogu staviti oglasi na određenim mjestima za strance
koji imaju na našemu području kuće za odmor radi lakših prijava.
Odg.V.d. Pročelnice Silvija Vickić: Nije problem, radi lakših prijava postaviti ćemo oglase na
oglasne ploče.
4.) EDVIN RUTAR: Ukazao je na problematiku zida na Kosnicama.
Općinski načelnik dr.med. Ratko Salamon zahvalio se u svoje ime i ime zamjenika gosp.
Rikarda Staraja svim prisutnim vijećnicima za njihov rad i doprinos u ovome sazivu Vijeća kroz ove
naredne 4 godine i poželio svima sve najbolje.
Predsjednik Općinskog vijeća Boris Škalamera također se zahvalio u svoje ime i zahvalio se
svim prisutnim vijećnicima na njihovom doprinosu i radu kroz ovaj mandat i poželio svima sve
najbolje.
Kako se više nitko nije javio za riječ Predsjednik Općinskog vijeća je u 19.35 zaključio 36.
sjednicu Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Boris Škalamera

