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M. Draga, 08. veljače 2018.
ZAPISNIK
sa 7. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA,
održane dana 11. siječnja 2018. godine s početkom u 17.30 sati u Općinskoj
vijećnici u M. Dragi, Trg slobode 7
Sjednicu je u 17.40 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća, Kristijan Dražul, koji
je pozdravio sve nazočne.
Nakon izvršene prozivke utvrđeno je da je sjednici nazočno svih jedanaest (11)
članova Općinskog 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, te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.
Osim vijećnika, na sjednici su nazočni: Općinski načelnik: Rikardo Staraj, zamjenica
općinskog načelnika: Luciana Sterle Peruch, pomoćnica pročelnice: Silvija Vickić, viši
stručni suradnik: Goran Pekić i komunalni redar: Robert Kosmić.
Zapisnik vodi: Viši stručni suradnik, Goran Pekić.
Predsjednik Općinskog vijeća predložio je dopunu dnevnog reda s točkom „Prijedlog
Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje
odbačenog otpada na području Općine Mošćenička Draga“ i „Prijedlog Odluke o izmjeni
Odluke o komunalnom redu“. Prijedlog je JEDNOGLASNO prihvaćen te se dnevni red
dopunjuje točkom 5. „Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja
otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Mošćenička Draga“ i
točkom 6. „Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu“, slijedom čega
dotadašnja točka 5. postaje točka 7.
S obzirom da nije bilo primjedbi ni prigovora na predloženi dopunjeni dnevni red,
sukladno članku 61. stavak 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga smatra
se usvojenim slijedeći dopunjeni
Dnevni red
Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća
Prijedlog Odluke o izmijeni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
Prijedlog Popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje
Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom
5. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i
mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Mošćenička Draga
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu
7. RAZNO
1.
2.
3.
4.
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Ad.1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 6. 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 6. sjednice, predsjednik Općinskog
vijeća dao je na usvajanje zapisnik s 6. sjednice Općinskog vijeća te je JEDNOGLASNO
usvojen
Zapisnik s 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga.
Ad.2. Prijedlog Odluke o izmijeni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog
prostora
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 izmijeni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora“, te
je JEDNOGLASNO donesena
Odluka o izmijeni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
Ad.3. Prijedlog Popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje
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 Popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje“ te je
JEDNOGLASNO donesen
Popis poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje
Ad.4. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s
tom javnom uslugom
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.
U raspravi su sudjelovali:
RATKO SALAMON: Nadovezao se je na izlaganje pomoćnice pročelnice istaknuvši
da je Zakon o održivom gospodarenju otpadom donijet 2013. godine te da se je tim Zakonom
nadležno ministarstvo obvezalo u narednih godinu dana donijeti nešto više od šezdeset
podzakonskih akata, među kojima najznačajnija je bila Uredba o gospodarenju komunalnim
otpadom koja je donesena tek nakon četiri godine, a kojom se nameće obveza Jedinicama
lokalne samouprave da do 1. veljače donesu provedbene propise.
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Osvrnuvši se na sam Prijedlog Odluke istaknuo je da za razliku od nekih
drugih usluga u ovom slučaju građani nemaju alternativu i društvo koje pruža uslugu
prikupljanja otpada ima svojevrsni monopol te na taj način može mirno odrediti i cijenu i
uvjete prikupljanja, a da pritom krajnji korisnik ne može ništa. Suglasnost koju daje Općinski
načelnik na izmjene cjenika gubi na smislu iz razloga što je pružatelj usluga odredio da se
izmjenama cjenika ne smatraju godišnje korekcije za izračun cijene koje ovise o financijskom
izvješću davatelja usluge.
S obzirom da je Prijedlog izrađen od strane pružatelja usluge skrenuo je pozornost na
pogreške u tekstu koje je potrebno ispraviti prije objave teksta.
Nadalje je ukazao na nejasnoće koje proizlaze iz teksta Prijedloga Odluke, kao što su:
- odredba kojom je propisano da je pružatelj usluga obvezan osigurati pružanje
usluga u minimalnom obimu korisniku koji ne plati uslugu u dva uzastopna
obračunska razdoblja,
- odredba kojom se propisuje sankcija za pogrešno odlaganje otpada
- odredbe koje se odnose na reciklažno dvorište s obzirom na specifičnost mobilnih
reciklažnih dvorišta koje nema osoblja, a Prijedlog predviđa obvezu izdavanja
potvrde o preuzetom otpadu.
odg. pomoćnica pročelnice: Istaknula je kako će se prije objave prekontrolirati tekst
te da će sve uočene pogreške ispraviti.
IVAN GALOVIĆ: Zanimalo ga je, s obzirom na očite nedostatke Prijedloga Odluke,
čemu žurba s donošenjem Odluke.
odg. pomoćnica pročelnice: Zakonska obveza je da se Odluka mora donijeti do 1.
veljače, a osnovni problem je što se čekalo donošenje Uredbe o gospodarenju komunalnim
otpadom koja, kako je istaknuo i vijećnik Salamon, nije donijeta u roku predviđenim
Zakonom.
NEDELJKO DRAŽUL: Istaknuo je da je činjenica da je zbog zakonskih rokova
Prijedlog Odluke takav kakav je i da je Vijeće u neku ruku dovedeno pred gotov čin jer se
Odluka mora donijeti. Svaka Odluka pa i ova je podložna promjena u budućnosti. U narednim
razdobljima će sigurno doći do analize stanja i sastanaka na relaciji pružatelj usluga-jedinice
lokalne samouprave što će vjerojatno dovesti i do izmjene Odluke.
OPĆINSKI NAČELNIK: Složio se s vijećnikom Salamonom da pružatelj usluga ima
vrst monopola i da stavlja korisnike pred gotov čin, te je istaknuo da se silni napori ulažu da
cijena odvoza na kraju bude što manja. Nametnuta je obveza korištenja Marinšćine koja je po
toni prevezenog otpada puno skuplja nego što je bio slučaj s Osojnicom. Nadalje je istaknuo
kako je kontaktirao s načelnikom Općine Lovran s kojim Općina ima ugovor o korištenju
reciklažnog dvorišta gdje mještani Mošćeničke Drage imaju mogućnost odvoza nekorisnog
otpada, a problem je što ne postoji mogućnost dovoza s većim vozilima već samo s osobnim
automobilima s prikolicom te je navedeni problem u procesu rješavanja na način da se
omogući dovoz i s većim vozilima.
IVAN GALOVIĆ: Zanimalo ga je dali je pružatelj usluga pripremio brošuru za
građane o načinu sortiranja, odlaganja otpada.
odg. Općinski načelnik: Postoje brošure koje su podijeljene prilikom preuzimanja
kanti za otpad.
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ROBERT DUNDARA: Nastavno na izlaganje Općinskog načelnika na problem
dovoza krupnog otpada u reciklažno dvorište u Lovranu, istaknuo je kako je moguće dovesti
otpad i s većim vozilima, ali da to vozilo ne smije biti registrirano na firmu. Na taj način
jedina mogućnost za dovesti otpad ostaje osobni automobil jer veće vozilo nitko nema u svom
osobnom vlasništvu.
RATKO SALAMON: Primorsko-goranska županija je bila prva koja je krenula u
smjeru ekološkog zbrinjavanja otpada te se slijedom toga krenulo u projekt Marinšćine još
2003. godine. Zakon o održivom gospodarenju otpadom je usklađen s regulativom Europske
unije i on kao takav ne prepoznaje i ne želi sustav na koji je Marinšćina zamišljena, a apsurd
je tim veći što je taj isti sustav financiran sredstvima Europske unije. Posljedica svega je ta da
to što smo htjeli biti prvi i ekološki osvješćeni nas je dovela do problema visoke cijene tone
dovezenog otpada na Marinšćinu jer Marinšćina ne može raditi na način na koji je
zamišljena.
ANDREA DEŠKOVIĆ: Osvrnuo se je na odredbu prema kojoj Općinski načelnik,
svojom Odlukom, može u periodu između 1. lipnja i 30. rujna povećati frekvenciju odvoza
otpada. Smatra da bi taj period trebao biti veći.
odg. pomoćnica pročelnice: Sugestija se prihvaća. Provjeriti će se s izrađivačem
Odluke dali se može navedeni članak promijeniti, na način da Općinski načelnik Odluku
kojom se povećava frekvencija odvoza otpada može donijeti bilo kad.
ZAMJENICA NAČELNIKA: Vezano za povećanje frekvencije odvoza otpada
skrenula je pozornost da pojačani odvoz znači povećanje i fiksnog dijela cijene, a ne samo
onog dijela koji se odnosi na broj pražnjenja.
Povela se kraća rasprava vezano za problematiku cijene usluga.
ANDREA DEŠKOVIĆ: Tražio je pojašnjenje odredbe kojom su predviđena
ograničenja za preuzimanje primjerice glomaznog otpada na 3 kubika, na četiri gume, pet
litara ulja i sl.
odg. pomoćnica pročelnice: Navedeno ograničenje ne znači da se neće moći dovoziti i
veće količine. Ograničenje se odnosi na količine koje se preuzimaju bez naknade.
Kako nije bilo više pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja
na glasanje „Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom
uslugom“ te je JEDNOGLASNO donesena
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom
uslugom

Ad.5. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja
otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine
Mošćenička Draga
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv sjednice, u ime predlagatelja uvodno
obrazloženje Odluke 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 Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i
mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Mošćenička Draga“ te je
JEDNOGLASNO donesena
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za
uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Mošćenička Draga.
Ad. 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv sjednice, u ime predlagatelja uvodno
obrazloženje Odluke 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 izmjeni Odluke o komunalnom redu“ te je JEDNOGLASNO
donesena
Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu

Ad.7. RAZNO
OPĆINSKI NAČELNIK: U kratkom izlaganju upoznao je vijećnike s aktualnostima i
budućim planovima, pa je tako:
upoznao vijećnike da je zajedno s g. Robertom Mohovićem bio u posjetu
Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture vezano za projekt proširenja
luke, na kojem je dobivena garancija o financijskoj potpori Ministrastva
projektu,
upoznao je vijećnike o posjetu Ministarstvu prosvjete vezano za projekt
izgradnje nove škole i načina financiranja istih,
upoznao je vijećnike s dinamikom oko rušenja „općinske kuće“,
upoznao je vijećnike o započetim radovima na uređenju kuhinje u poslovnom
prostoru u vlasništvu Općine, buffet „Sportsko“ te o idejnim rješenjima
uređenja Trga i uređenja wc-a na plaži pored spomenika,
upoznao je vijećnike s rješenjem sustava parkiranja na području užeg centra
Mošćeničke Drage te radovima koji će se odvijati u tom smjeru.
ANDREA DEŠKOVIĆ: Zanimalo ga je kada će biti riješen sustav odvodnje, šahti, na
području ulice Ljube Mrakovčića.
odg. općinski načelnik: Sredstva su osigurana, uputio ga je da se obrati izvođaču.
Utvrđuje se da je u 18.44 sati sjednicu napustio Ratko Salamon te je od toga trenutka
na sjednici nazočno deset od ukupno jedanaest vijećnika.
IVAN GALOVIĆ: Predložio je da prilikom prikupljanja ponuda za asfaltiranje i prije
nego se plate radovi da izvođači moraju dokazati količinu utrošenog materijala.
odg. općinski načelnik: Sugestija se prihvaća.
IVAN GALOVIĆ: Zanimalo ga je, s obzirom na to da je stanovništvo Općine staro i
da Općina na neki način odumire, dali Ministarstvo demografije ima kakav program vezan za
demografsku obnovu.
odg. pomoćnica pročelnice: Nismo upoznati s takvim programom.
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IVAN GALOVIĆ: Vezano za problem divljih krava, predlaže da se obavi posjet
resornom ministarstvu.
odg. općinski načelnik: Zatražen je sastanak, čeka se odgovor.
IVAN GALOVIĆ: Upozorio je na razbijenu ogradu na ulazu u Mošćenice.
odg. pomoćnica pročelnice: osoba koja je oštetila ogradu se je sama javila i ona će je
popravit.
IVAN GALOVIĆ: Zatražio podatak o broju osoba koje imaju prijavljeno prebivalište
na području Općine na dan izdavanja potvrde.
SANJA KNAPIĆ: Zanimalo nju je kada će biti promijenjeno svjetlo na ulazu u Brseč.
odg. komunalni redar: Obaviješten je izvođač.
OPĆINSKI NAČELNIK: Obavijestio je vijećnike o akciji čišćenja raslinja oko
prstena starog grada Mošćenica te je pozvao sve da se uključe u akciju.
Kako se više nitko nije javio za riječ Predsjednik Općinskog vijeća u 19.05 sati je
zaključio 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga.

OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Kristijan Dražul

