REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/17-01/9
URBROJ: 2156/03-02-18-3
M. Draga, 26. siječanj 2018.

ZAPISNIK
sa 6. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA,
održane dana 21. prosinca 2017. godine s početkom u 17.30 sati u Općinskoj
vijećnici u M. Dragi, Trg slobode 7
Sjednicu je u 17.37 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća, Kristijan Dražul, koji
je pozdravio sve nazočne.
Nakon izvršene prozivke utvrđeno je da je sjednici nazočno 9 članova Općinskog
vijeća te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.
Naknadno sjednici je pristupilo još dvoje članova Općinskog vijeća tako da je sjednici
od toga trenutka bilo nazočno svih jedanaest članova vijeća i to:
Kristijan Dražul, Ivan Galović, Nedeljko Dražul, Robert Dundara, Enđi Lazarić,
Andrea Dešković, Ratko Salamon, Sanja Knapić, Boris Škalamera, Luka Jedretić i Iris
Lazarić.
Osim vijećnika, na sjednici su nazočni: Općinski načelnik: Rikardo Staraj, zamjenica
općinskog načelnika: Luciana Sterle Peruch, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela: Sanja
Filčić, pomoćnica pročelnice: Silvija Vickić, viši stručni suradnik: Goran Pekić i komunalni
redar: Robert Kosmić.
Zapisnik vodi: Viši stručni suradnik, Goran Pekić.
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 5. sjednice Općinskog vijeća
2. Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
3. Imovinsko-pravni predmeti:
3.1. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine - izboru najpovoljnijeg ponuditelja za k.č.
1931/1 k.o. Kalac
3.2. Izvješće o provedenom natječajnom postupku za prodaju nekretnine u vlasništvu
Općine Mošćenička Draga - k.č. 2936/10 k.o. Kraj i k.č. 1931/1 k.o. Kalac
4. Prijedlog Odluke o namjeri preuzimanja novih poslovnih udjela u postupku povećanja
temeljnog kapitala tijekom 2017./2018. godine u društvu ŽIČARA UČKA d.o.o.
5. Zaključak o usvajanju Izviješća o stanju u prostoru Općine Mošćenička Draga za
razdoblje od 2013. do 2016. godine
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6. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana
uređenja „Presika - Brseč“, Detaljnog plana uređenja „Presika 1 - Brseč“ i Detaljnog
plana uređenja „Žuntarovo - Brseč“
7. Prijedlog III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2017. godinu
8. Prijedlog III. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi u Općini Mošćenička Draga
za 2017. godinu
9. Prijedlog III. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Mošćenička Draga za 2017. godinu
10. Prijedlog III. Izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu
11. Prijedlog Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2018. godinu i projekcije za 2019. i
2020. godinu
12. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2018.
godinu
13. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju
u Općini Mošćenička Draga za 2018. godinu
14. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u Općini Mošćenička Draga za 2018.
godinu
15. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u Općini Mošćenička Draga za 2018.
godinu
16. Prijedlog Programa javnih potreba socijalne skrbi u Općini Mošćenička Draga za
2018. godinu
17. Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu u Općini Mošćenička Draga za 2018.
godinu
18. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Mošćenička Draga za 2018. godine
19. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Mošćenička Draga za 2018. godinu
20. Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu
21. Prijedlog Programa utroška prihoda od spomeničke rente za 2018. godinu
22. Prijedlog Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta
boravka turista na području Općine Mošćenička Draga za 2018. godinu
23. Izvješće o utrošku proračunske zalihe za studeni i prosinac 2017. godine
24. RAZNO
Ad.1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 5. 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 5. sjednice, predsjednik Općinskog
vijeća dao je na usvajanje zapisnik s 5. sjednice Općinskog vijeća te je JEDNOGLASNO
usvojen
Zapisnik s 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga.
Ad.2. Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv sjednice. U ime predlagatelja uvodno
obrazloženje iznijela je pročelnica Sanja Filčić.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
U raspravi su sudjelovali:
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NEDELJKO DRAŽUL: Nadopunio je uvodno izlaganje istaknuvši da je komisija
za nekretnine zaprimila upit za kupnjom poslovnog prostora u vlasništvu Općine Mošćenička
Draga. Postojeća Odluka o zakupu poslovnog prostora nije predviđala mogućnost prodaje
poslovnog prostora te ponukani upitom pristupilo se je donošenju nove odluke koja bi u
budućnosti omogućila prodaju poslovnih prostora ako bi to bilo u interesu Općine.
Kako nije bilo više pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja
na glasanje „Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora“, te je
JEDNOGLASNO donesena
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
Ad.3. Imovinsko-pravni predmeti
3.1. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine - izboru najpovoljnijeg ponuditelja za
k.č. 1931/1 k.o. Kalac
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv sjednice. U ime predlagatelja uvodno
obrazloženje iznio je predsjednik komisije za nekretnine Nedeljko Dražul.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
U raspravi su sudjelovali:
IVAN GALOVIĆ: Istaknuo je kako kod potencijalnog kupca postoji bojazan da li
kvadratura odgovara stvarnom stanju.
odg. Pročelnica: Nekretnina se kupuje prema zemljišno-knjižnom izvatku, kupac ako
smatra da kvadratura ne odgovara postojećem stanju ima mogućnost izvršiti izmjeru i na taj
način dokazivati eventualnu razliku.
Kako više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja
na glasanje „Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine - izboru najpovoljnijeg ponuditelja za k.č.
1931/1 k.o. Kalac“ te je JEDNOGLASNO donesena
Odluka o prodaji nekretnine - izboru najpovoljnijeg ponuditelja za k.č. 1931/1 k.o.
Kalac
3.2. Izvješće o provedenom natječajnom postupku za prodaju nekretnine u
vlasništvu Općine Mošćenička Draga - k.č. 2936/10 k.o. Kraj i k.č. 1931/1 k.o.
Kalac
Izvješće je bilo dostavljeno uz poziv sjednice. Izvješće je iznijela Pročelnica Sanja
Filčić nakon čijeg izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
U raspravi su sudjelovali:
ROBERT DUNDARA: Zanimalo ga je dali se može predvidjeti mogućnost posebnih
uvjeta kupnje za branitelje i ratne vojne invalide.
odg. Pročelnica: Navedena mogućnost zakonski nije moguća iz razloga što bi se smatrala
diskriminirajućom. Zakonom o hrvatskim braniteljima predviđeno je da branitelji imaju
prednost pri kupnji, ali pod jednakim uvjetima.
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Kako više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje
raspravu te je JEDNOGLASNO usvojeno izvješće o provedenom natječajnom postupku za
prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Mošćenička Draga - k.č. 2936/10 k.o. Kraj i k.č.
1931/1 k.o. Kalac.
Ad.4. Prijedlog Odluke o namjeri preuzimanja novih poslovnih udjela u
postupku povećanja temeljnog kapitala tijekom 2017./2018. godine u društvu
ŽIČARA UČKA d.o.o.
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv sjednice, u ime predlagatelja uvodno
obrazloženje Odluke je iznio Općinski načelnik Rikardo Staraj.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
U raspravi su sudjelovali:
NEDELJKO DRAŽUL: Zanimalo ga je dali je poznata vrijednost projekta
odg. Općinski načelnik: Nije upoznat s ukupnom vrijednošću projekta, ali će na
skupštini društva se raspisati ako je potrebno.
BORIS ŠKALMERA: Zanimalo ga je u kojoj fazi je realizacija projekta.
odg. Općinski načelnik: Prema njegovim saznanjima nije ishodovana lokacijska
dozvola.
Kako nije bilo više pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja
na glasanje „Prijedlog Odluke o namjeri preuzimanja novih poslovnih udjela u postupku
povećanja temeljnog kapitala tijekom 2017./2018. godine u društvu ŽIČARA UČKA d.o.o.“
te je JEDNOGLASNO donesena
Odluka o namjeri preuzimanja novih poslovnih udjela u postupku povećanja
temeljnog kapitala tijekom 2017./2018. godine u društvu ŽIČARA UČKA d.o.o.
Ad.5. Zaključak o usvajanju Izviješća o stanju u prostoru Općine Mošćenička
Draga za razdoblje od 2013. do 2016. godine
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv sjednice, u ime predlagatelja uvodno
obrazloženje Odluke je iznio Općinski načelnik Rikardo Staraj.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
U raspravi su sudjelovali:
IVAN GALOVIĆ: Zanimalo ga je dali je u izvješću obrađeno i stanovništvo.
odg. Općinski načelnik: Izvješćem su obrađeni svi relevantni podaci za Općinu,
stanovništvo, gospodarstvo, turizam, prostor, geografska obilježja i sl.
Kako nije bilo više pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja
na glasanje „Zaključak o usvajanju Izviješća o stanju u prostoru Općine Mošćenička Draga za
razdoblje od 2013. do 2016. godine“ te je JEDNOGLASNO usvojen
Zaključak o usvajanju Izviješća o stanju u prostoru Općine Mošćenička Draga za
razdoblje od 2013. do 2016. godine
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Ad. 6. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog
plana uređenja „Presika - Brseč“, Detaljnog plana uređenja „Presika 1 - Brseč“
i Detaljnog plana uređenja „Žuntarovo - Brseč“
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv sjednice, u ime predlagatelja uvodno
obrazloženje Odluke iznio je Općinski načelnik Rikardo Staraj.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
U raspravi su sudjelovali:
BORIS ŠKALAMERA: Zanimalo ga je zašto nije pokrenut postupak stavljanja izvan
snage plana i za područje Kaline.
odg. Općinski načelnik: Područje Kaline obuhvaćeno je Urbanističkim planom
uređenja Zagore, a ovo su Detaljni planovi uređenja. Na posljednjoj sjednici Vijeća su
izvršene izmjene navedenog Urbanističkog plana uređenja kojima su otklonjeni problemi na
koje je ukazivano.
NEDELJKO DRAŽUL: Zanimalo ga je dali nakon ukidanja ovih Detaljnih planova
ostaje još neki.
odg. Općinski načelnik: Ukidanjem ova tri Detaljna plana ukinuli bi se svi Detaljni
planovi.
Utvrđuje se da u 18.02 sati sjednici se je pridružio Luka Jedretić te je od toga trenutka
na sjednici nazočno deset vijećnika.
Kako nije bilo više pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja
na glasanje „Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana
uređenja „Presika - Brseč“, Detaljnog plana uređenja „Presika 1 - Brseč“ i Detaljnog plana
uređenja „Žuntarovo – Brseč“ te je JEDNOGLASNO donesena
Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja
„Presika - Brseč“, Detaljnog plana uređenja „Presika 1 - Brseč“ i Detaljnog plana
uređenja „Žuntarovo – Brseč
Ad.7. Prijedlog III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za
2017. godinu
Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2017. godinu
bio je dostavljen uz poziv sjednice, u ime predlagatelja uvodno obrazloženje iznijela je
pomoćnica pročelnice Silvija Vickić.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
Utvrđuje se da u 18.05 sati sjednici se je pridružio Ratko Salamon te od toga trenutka
na sjednici je nazočno jedanaest vijećnika.
Kako nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja na
glasanje „Prijedlog III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2017.
godinu“ te su JEDNOGLASNO donesene
III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2017. godinu
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Ad.8. Prijedlog III. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi u Općini
Mošćenička Draga za 2017. godinu
Prijedlog je bio dostavljen uz poziv sjednice, u ime predlagatelja uvodno obrazloženje
iznijela je pomoćnica 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 III. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi u Općini Mošćenička
Draga za 2017. godinu“ te su JEDNOGLASNO donesene
III. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi u Općini Mošćenička Draga za
2017. godinu
Ad.9. Prijedlog III. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2017. godinu
Prijedlog je bio dostavljen uz poziv sjednice, u ime predlagatelja uvodno obrazloženje
iznijela je pomoćnica 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 III. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Mošćenička Draga za 2017. godinu“ te su JEDNOGLASNO donesene
III. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Mošćenička Draga za 2017. godinu.
Ad.10. Prijedlog III. Izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za
2017. godinu
Prijedlog je bio dostavljen uz poziv sjednice, u ime predlagatelja uvodno obrazloženje
iznijela je pomoćnica 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 III. Izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu„
te su JEDNOGLASNO donesene
III. Izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu
Ad.11. Prijedlog Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2018. godinu i
projekcije za 2019. i 2020. godinu
Prijedlog Proračuna je bio dostavljen uz poziv sjednice, u ime predlagatelja uvodno
obrazloženje iznijela je pomoćnica pročelnice Silvija Vickić.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
U raspravi su sudjelovali:
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IVAN GALOVIĆ: Zanimalo ga je dali i u kojoj mjeri odluka Vlade Republike
Hrvatske o razvijenosti utječe na naš proračun.
odg. pomoćnica pročelnice: Indirektno utječu na način jer se primjerice kao razvijena
Općina ne možemo javljati na neke natječaje za sredstva iz EU fondova, pa se projekti
financiranju iz proračuna Općine.
NEDELJKO DRAŽUL: Zanimala ga je održivost proračuna.
odg. pomoćnica pročelnice: Istaknula je kako su prihodi poslovanja realni, dok
prihodi od prodaje imovine ovise o realizaciji istih.
Kako više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja
na glasanje „Prijedlog Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2018. godinu i projekciju za
2019. i 2020. godinu“ te je JEDNOGLASNO donesen
Proračun Općine Mošćenička Draga za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020.
godinu
Ad.12. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mošćenička Draga za
2018. godinu
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv sjednice, u ime predlagatelja uvodno
obrazloženje iznijela je pomoćnica 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 2018.
godinu“ te je s JEDNOGLASNO donesena
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2018. godinu
Ad.13. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju i
obrazovanju u Općini Mošćenička Draga za 2018. godinu
Prijedlog Programa je bio dostavljen uz poziv sjednice, u ime predlagatelja uvodno
obrazloženje iznijela je pomoćnica 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 predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju
u Općini Mošćenička Draga za 2018. godinu“ te je jednoglasno donesen
Program javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju u Općini
Mošćenička Draga za 2018. godinu
Ad.14. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u Općini Mošćenička Draga
za 2018. godinu
Prijedlog Programa je bio dostavljen uz poziv sjednice, u ime predlagatelja uvodno
obrazloženje iznijela je pomoćnica pročelnice Silvija Vickić.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
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Kako nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja
na glasanje „Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u Općini Mošćenička Draga za 2018.
godinu“ te je JEDNOGLASNO donesen
Program javnih potreba u sportu u Općini Mošćenička Draga za 2018. godinu
Ad.15. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u Općini Mošćenička Draga
za 2017. godinu
Prijedlog Programa je bio dostavljen uz poziv sjednice, u ime predlagatelja uvodno
obrazloženje iznijela je pomoćnica 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 kulturi u Općini Mošćenička Draga za 2018.
godinu“, te je JEDNOGLASNO donesen
Program javnih potreba u kulturi u Općini Mošćenička Draga za 2018. godinu
Ad.16. Prijedlog Programa javnih potreba socijalne skrbi u Općini Mošćenička
Draga za 2018. godinu
Prijedlog Programa je bio dostavljen uz poziv sjednice, u ime predlagatelja uvodno
obrazloženje iznijela je pomoćnica pročelnice Silvija Vickić.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu
U raspravi su sudjelovali:
IVAN GALOVIĆ: Koji kriteriji se primjenjuju za dodjelu socijalne pomoći.
odg. pomoćnica pročelnice: Kriteriji su propisani Odlukom o socijalnoj skrbi i
dokazuju se putem dostavljene dokumentacije.
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
2018. godinu“ te je JEDNOGLASNO donesen
Program javnih potreba socijalne skrbi u Općini Mošćenička Draga za 2018.
godinu
Ad.17. Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu u Općini Mošćenička
Draga za 2018. godinu
Prijedlog Programa je bio dostavljen uz poziv sjednice, u ime predlagatelja uvodno
obrazloženje iznijela je pomoćnica 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 zdravstvu u Općini Mošćenička Draga za
2018. godinu“ te je JEDNOGLASNO donesen
Program javnih potreba u zdravstvu u Općini Mošćenička Draga za 2018. godinu
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Ad.18. Prijedlog
Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Mošćenička Draga za 2018. godine
Prijedlog Programa je bio dostavljen uz poziv sjednice, u ime predlagatelja uvodno
obrazloženje iznijela je pomoćnica pročelnice Silvija Vickić.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
U raspravi su sudjelovali:
LUKA JEDRETIĆ: Skrenuo je pozornost na problem održavanja zelenih površina te
je dao prijedlog da se uređenje zelenih površina podijeli između više izvođača.
odg. pomoćnica pročelnice: Treba provjerit dali je moguće sukladno postojećoj odluci
podijeliti obavljanje komunalnih poslova na veći broj izvođača.
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 2018. godine“ te je JEDNOGLASNO donesen
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička
Draga za 2018. godine
Ad.19. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja
infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2018. godinu

komunalne

Prijedlog Programa je bio dostavljen uz poziv sjednice, u ime predlagatelja uvodno
obrazloženje iznijela je pomoćnica pročelnice Silvija Vickić.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu
U raspravi su sudjelovali:
IVAN GALOVIĆ: Zanimalo ga je zašto je iznos na stavci gradnja nerazvrstanih cesta
tako nizak.
odg. pomoćnica pročelnica: Iznos koji je bio planiran u 2017. godini za navedenu
stavku će se prvim izmjenama Proračuna prebaciti u 2018. godinu iz razloga što projekt za
koji su sredstva bila namijenjena u 2017. se nije realizirao, tako da će taj iznos u konačnici
biti puno veći od prikazanog u prijedlogu.
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 2018. godinu“ te je JEDNOGLASNO donesen
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Mošćenička Draga za 2018. godinu
Ad.20. Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu
Prijedlog Plana je bio dostavljen uz poziv, u ime predlagatelja uvodno obrazloženje
iznijela je pomoćnica 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 Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu“ te je
JEDNOGLASNO donesen
Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu
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Ad.21. Prijedlog Programa utroška prihoda od spomeničke rente za 2018.
godinu
Prijedlog Programa je bio dostavljen uz poziv sjednice, u ime predlagatelja uvodno
obrazloženje iznijela je pomoćnica 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 prihoda od spomeničke rente za 2018. godinu“ te je
JEDNOGLASNO donesen
Program utroška prihoda od spomeničke rente za 2018. godinu
Ad.22. 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 sjednice, u ime predlagatelja uvodno
obrazloženje iznijela je pomoćnica pročelnice Silvija Vickić.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu
U raspravi su sudjelovali:
LUKA JEDERETIĆ: Zanimalo ga je koje sportske staze ulaze u stavku održavanja
sportskih staza
odg. pomoćnica pročelnice: U održavanje ulaze one staze koje se nalaze na
„OUTDOOR“ karti.
LUKA JEDERTIĆ: Istaknuo je kako na područje Brseča dolazi veliki broj gostiju
koji se bave slobodnim penjanjem i alpinizmom, oni posjeduju brošure koje nisu
najpreciznije, a i staze nisu najbolje označene pa se gosti često gube. S obzirom da se radi o
vidu ponude koja ima veliki potencijal predlaže da se izradi brošura koja će objediniti sve
staze koje se nalaze na području Općine i koje se koriste.
odg. Općinski načelnik: Prije početka turističke sezone održati će se sastanak s ciljem
analize prethodne i pripreme za nadolazeću sezonu te ćemo se dotaknuti navedenog problema
i odrediti prioritete po navedenom pitanju.
Kako više 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 2018. godinu“ te je
JEDNOGLASNO donesen
Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka
turista na području Općine Mošćenička Draga za 2018. godinu
Ad.23. Izvješće o utrošku proračunske zalihe za studeni i prosinac 2017. godine
U ime Općinskog načelnika Izvješće je iznijela pomoćnica pročelnice Silvija Vickić.
Predsjednik Općinskog vijeća je utvrdio kako je Izvješće primljeno na znanje.

11
Ad.24. RAZNO
OPĆINSKI NAČELNIK: Upoznao je vijećnike sa zahtjevom g. Golovića kojim traži
sklapanje nagodbe vezano za troškove postupka i pripadajuće kamate koje je obvezan platiti
Općini. Nagodbom se u bitnome traži oprost 2/3 pripadajućih kamata. S obzirom da prema
sporazumu koje imamo s odvjetničkim društvom, koje je vodilo postupak oko dionica LRH u
ime Općine, veći dio kamate pripada njima s ciljem da se njih ne ošteti prijedlog je da se
odbije zahtjev dužnika.
Nakon kraće rasprave JEDNOGLASNO je donijet zaključak da se odbija prijedlog za
nagodbom i da će se pristupiti prisilnoj naplati duga.
U dalnjem izlaganju Općinski načelnik upoznao je vijećnike s aktualnostima i
budućim planovima, pa je tako:
upoznao vijećnike da je izrada PPU-a u finalizaciji te da će istim biti
predviđene dvije poslovne zone.
upoznao je vijećnike s dinamikom realizacije projekta „Luka“
upoznao je vijećnike sa zahtjevom Stivena Vunića za otkupom poslovnog
prostora u vlasništvu Općine koji ima u zakupu te da je isti odbijen
upoznao je vijećnike da je sklopljen Anex ugovora s veterinarskom stanica
Opatija te da će se pristupiti, sukladno ugovoru, rješavanju problema mačaka
ZAMJENICA NAČELNIKA: Upoznala je vijećnike s novinama vezanim uz pružanje
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada koje se planiraju uvesti u 2018. godini.
OPĆINSKI NAČELNIK: Zahvalio je svim vijećnicima na suradnji u polugodišnjem
mandatu te je svima nazočnima i njihovim obiteljima zaželio sretne predstojeće
blagdane.
Kako se više nitko nije javio za riječ Predsjednik Općinskog vijeća u 19.25 sati je
zaključio 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Kristijan Dražul

