REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/2
URBROJ: 2156/03-02-18-3
M. Draga, 22. veljače 2018.
ZAPISNIK
sa 8. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA,
održane dana 8. veljače 2018. godine s početkom u 17.30 sati u Općinskoj
vijećnici u M. Dragi, Trg slobode 7
Sjednicu je u 17.43 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća, Kristijan Dražul, koji
je pozdravio sve nazočne.
Nakon izvršene prozivke utvrđeno je da je sjednici nazočno osam (8) od jedanaest
članova Općinskog vijeća i to: Kristijan Dražul, Ivan Galović, Nedeljko Dražul, Robert
Dundara, Andrea Dešković, Sanja Knapić, Luka Jedretić i Iris Lazarić, te da Općinsko vijeće
može donositi pravovaljane odluke.
Opravdali su svoj izostanak vijećnici: Enđi Lazarić, Ratko Salamon i Boris
Škalamera.
Osim vijećnika, na sjednici su nazočni: Općinski načelnik: Rikardo Staraj, viši stručni
suradnik: Goran Pekić i komunalni redar: Robert Kosmić.
Zapisnik vodi: Viši stručni suradnik, Goran Pekić.
S obzirom da nije bilo primjedbi ni prigovora na predloženi dnevni red, sukladno
članku 61. stavak 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga smatra se
usvojenim slijedeći

Dnevni red
1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Mošćenička
Draga
2. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na k.č. 3569/5 k.o. Mošćenička
Draga
3. Prijedlog Statuta Općine Mošćenička Draga
4. Izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01.01. 2018. do
31.01.2018. godine
5. RAZNO
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Ad.1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 7. 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 7. sjednice, predsjednik Općinskog
vijeća dao je na usvajanje zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća te je JEDNOGLASNO
usvojen
Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga.
Ad.2. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na k.č. 3569/5 k.o.
Mošćenička Draga
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.
Kako nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja na
glasanje „Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na k.č. 3569/5 k.o. Mošćenička
Draga“, te je JEDNOGLASNO donesena
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na k.č. 3569/5 k.o. Mošćenička Draga
Ad.3. Prijedlog Statuta Općine Mošćenička Draga
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv sjednice. U ime predlagatelja uvodno
obrazloženje iznio je viši stručni suradnik Goran Pekić.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
U raspravi su sudjelovali:
IVAN GALOVIĆ: Vezano za dio Statuta kojem se određuju granice Općine zanimalo
ga je zašto nisu naznačene susjedne jedinice s kojima Mošćenička Draga graniči.
odg. viši stručni suradnik: Navedeno nije praksa da se naznačuje u Statutu.
ANDREA DEŠKOVIĆ: Nadovezao se je na pitanje vijećnika Galovića istaknuvši
kako granica k.o. Brseč ne odgovara granici županije Primorsko-goranske te ga zanima iz
kojeg razloga i kada je došlo do predmetnog odmaka.
odg. općinski načelnik: Navedeno će se provjeriti sa županijom Primorskogoranskom i Istarskom te će se tražiti da se granica uskladi s granicom katastarske općine.
Kako nije bilo više pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja
na glasanje „Prijedlog Statuta Općine Mošćenička Draga“ te je JEDNOGLASNO donesen
Statut Općine Mošćenička Draga
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Ad.4. Izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01.01.
2018. do 31.01.2018. godine
Izvještaj je bio dostavljen uz poziv sjednice, u ime predlagatelja uvodno obrazloženje
iznio je Općinski načelnik.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
Kako nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i utvrđuje da
je Izvješće primljeno na znanje.
Ad.5. RAZNO
OPĆINSKI NAČELNIK: U kratkom izlaganju upoznao je vijećnike s aktualnostima i
budućim planovima, pa je tako:
upoznao vijećnike da je izrada prostornog plana u završnoj fazi i da će
slijedeći tjedan imati posljednji sastanak s izrađivačem vezano za izradu
prostornog plana,
obavijestio je vijećnike da je izvršeno rušenje Općinske kuće i da je prije
rušenja obavljen postupak legalizacije,
upoznao je vijećnike da se pristupa realizaciji rješavanja problema
parkirališta za mještane Brseča,
obavijestio je vijećnike o skoroj akciji siječe, čišćenja, raslinja okolo zidina
naselja Mošćenice,
obavijestio je vijećnike o obavljenom sastanku s tvrtkom koja bi besplatno
izvršila analizu potrošnje javne rasvjete,
obavijestio je vijećnike da je ishodovana lokacijska dozvola za groblje Brseč,
obavijestio je vijećnike da će se udruzi građana iz Kraja dati na upravljanje
nekretnina u vlasništvu Općine koju bi oni uredili kao memorijalni centar i
koristili za prostorije udruge,
upoznao je vijećnike s idejom da se dio parkirališnih mjesta u Mošćenicama,
namijenjen parkiranju autobusa, privremeno prenamjeni za parkiranje
automobila.
IVAN GALOVIĆ: Zanimalo ga je dali je ugovoren sastanak u ministarstvu s
državnim tajnikom vezano za problem divljih krava.
odg. viši stručni suradnik: Obavijestio ga je da je nakon bezuspješnih pokušaja
kontaktiranja telefonskim putem, ponovno upućen pisani zahtjev za sastankom.
IVAN GALOVIĆ: Skrenuo je pozornost na lošu osvijetljenost šetnice Mošćenice.
odg. općinski načelnik: Svjesni smo navedenog problema, naloženo je izvođaču da
otkloni uočene nedostatke.
IVAN GALOVIĆ: Ukazao je na problem koji nastaje na području Slatine prilikom
obilnijih kiša kada se voda zadržava i taj dio je poplavljen.
odg. općinski načelnik: Primio sam mještane koji su izravno pogođeni navedenim. U
planu je zajednički sastanak sa mještanima i Hrvatskim vodama s ciljem rješavanja nastalog
problema.
IVAN GALOVIĆ: Zatražio je točan podatak o broju osoba s prijavljenim
prebivalištem na području Općine.
odg. viši stručni suradnik: Telefonski će se kontaktirat PP Opatija s ciljem dobijanja
istih.
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IVAN GALOVIĆ: Postavio je pitanje vezano uz raspolaganje državnim
poljoprivrednim zemljištem.
odg. viši stručni suradnik: Izmijene Zakona kojim se uređuje navedeno su u saborskoj
proceduri, po njihovom donošenju davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta će biti u
nadležnosti jedinica lokalne samouprave.
IVAN GALOVIĆ: Zanimalo ga je dali će zidovi, koji se rade u sklopu crpne stanice
na mostu, ostati betonski ili će biti obloženi u kamenu.
odg. komunalni redar: Prema saznanjima koje imamo biti će obloženi u kamenu.
ANDREA DEŠKOVIĆ: Apelirao je da se poduzmu određeni koraci s ciljem
povećanja sigurnosti djece na pješačkom prijelazu kod škole. Posebno je skrenuo pozornost
na vozila koja dolaze iz smjera Pule i koja pretječu na tom dijelu vozila koja su se zaustavila
da puste djecu u školu.
ANDREA DEŠKOVIĆ: Skrenuo je pozornost na nezaštićeni dio na šetnjici, stepenice
koje se naslanjaju na šetnjicu, a koje izgledaju ko rupa i predstavljaju opasnost za korisnike
iste.
odg. općinski načelnik: Obaviješteni smo o navedenom. Na tom mjestu će se postaviti
ograda ili će se napraviti manji plato.
IRIS LAZARIĆ: Zanimalo ju je da li se može postaviti jedno rasvjetno tijelo na
početku šetnjice s obzirom da je taj dio dosta mračan.
odg. općinski načelnik: Postavit će se.
IRIS LAZARIĆ: Zanimalo ju je tko je vlasnik kontejnera koji se nalazi na parkiralištu
za autobuse na ulazu u Mošćenice.
odg. općinski načelnik: Vjerojatno se radi o kontejneru u vlasništvu izvođača radova
na šetnjici. Provjerit ćemo navedeno i naložiti uklanjanje istog.
Kako se više nitko nije javio za riječ Predsjednik Općinskog vijeća u 18.50 sati je
zaključio 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga.
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