REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/14-01/6
URBROJ: 2156/03-02-14-5
M. Draga, 09. listopada 2014.

ZAPISNIK
sa 12. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA,
održane dana 11. rujna 2014. godine s početkom u 18,00 sati u općinskoj
vijećnici u M. Dragi, Trg slobode 7.
Sjednicu je u 18,00 sati otvorio potpredsjednik Općinskog vijeća, Kristijan
Dražul, koji je pozdravio sve nazočne.
Zapisnik vodi: pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Sanja Filčić.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mošćenička Draga prozvala
je vijećnike Općinskog vijeća te je utvrđeno da su na sjednici nazočni vijećnici Boris
Škalamera, Sanja Knapić, Jasenka Rutar, Ferucio Senčić, Nedeljko Dražul, Robert
Marinac, Edvin Rutar, Kristijan Dražul.
Odsutni su Robert Dundara i Tin Armanda.
Osim vijećnika, na sjednici su nazočni: općinski načelnik, Ratko Salamon,
dr.med., zamjenik općinskog načelnika, Rikardo Staraj, pročelnica Jedinstvenog
upravnog odjela, Sanja Filčić, pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene
poslove, Silvija Vickić, komunalni redar, Robert Kosmić, te Vanda Smolić. Na
sjednicu je pristupila i Blaženka Dujmović, predsjednica Socijalnog vijeća Općine
Mošćenička Draga, izvjestiteljica po 3. toč. dnevnog reda.
Utvrđuje se da je dr.sc. Magda Mandić 13. kolovoza 2014. podnijela ostavku
na dužnost predsjednice Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga, koja je ostavka
zaprimljena u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mošćenička Draga 13. kolovoza
2014.
Sukladno čl. 17. i 18. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga,
utvrđuje se da je dr.sc. Magdi Mandić prestala dužnost predsjednice Općinskog vijeća
Općine Mošćenička Draga, te da potpredsjednik Općinskog vijeća Općine
Mošćenička Draga, Kristijan Dražul ima sva prava i obveze predsjednika Općinskog
vijeća do izbora novog predsjednika.
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Potpredsjednik Općinskog vijeća nastavlja vođenje sjednice Općinskog vijeća.
Potpredsjednik 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. Izvješće Mandatnog povjerenstva
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 11. sjednice Općinskog vijeća
3. Izvješće o radu Socijalnog vijeća Općine Mošćenička Draga
Izvjestiteljica: Blaženka Dujmović, predsjednica Socijalnog vijeća Općine
Mošćenička Draga
4. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Mošćenička Draga
za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine
5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mošćenička Draga za
2014. godinu
6. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2014. godinu
7. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom i školskom
odgoju i obrazovanju u Općini Mošćenička Draga za 2014. godinu
8. II. izmjena Programa javnih potreba u sportu u Općini Mošćenička Draga za
2014. godinu
9. II. izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Mošćenička Draga za 2014. godinu
10. II. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Mošćenička Draga za 2014. godinu
11. II. izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014. godinu
12. Prijedlog Odluke o pristupanju prodaji k.č. 2372, zk.ul. 1435 k.o. Kraj
13. Prijedlog Odluke o pristupanju prodaji k.č. 805, zk.ul. 433 k.o. Mošćenice
14. Prijedlog Odluke o pristupanju prodaji k.č. 27/1, k.č. 27/2, k.č. 27/3 k.o. Kalac
15. RAZNO
Utvrđuje se da je u 18,10 sati na sjednicu Općinskog vijeća pristupio Nevio
Premuš.
Ad. 1. Izvješće Mandatnog povjerenstva
Predsjednik Mandatnog povjerenstva Boris Škalamera obavještava Općinsko
vijeće da je vijećnica dr.sc. Magda Mandić s kandidacijske liste HRVATSKE
DEMOKRATSKE ZAJEDNICE – HDZ, HRVATSKE SELJAČKE STRANKE –
HSS podnijela ostavku na dužnost vijećnice Općinskog vijeća Općine Mošćenička
Draga, koja je ostavka zaprimljena u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Mošćenička Draga 28. kolovoza 2014., a ovjerena je kod javnog bilježnika 22.
kolovoza 2014., te se utvrđuje da je ostavka podnesena na način, u obliku i u roku
sukladno Statutu Općine Mošćenička Draga.
Kandidacijska lista HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE – HDZ,
HRVATSKE SELJAČKE STRANKE – HSS je Jedinstvenom upravnom odjelu
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Općine Mošćenička Draga 28. kolovoza 2014. dostavila obavijest da je zamjenica
vijećnice dr.sc. Magde Mandić s navedene kandidacijske liste Vanda Smolić.
Općinsko vijeće donosi slijedeći
Zaključak
Utvrđuje se da je vijećnica Magda Mandić podnijela ostavku na dužnost
vijećnice Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga te joj je danom 28. kolovoza
2014. godine prestao mandat u Općinskom vijeću Općine Mošćenička Draga.
Utvrđuje se da su se danom 28. kolovoza 2014. godine ispunili zakonski uvjeti
za početak obnašanja dužnosti zamjenice vijećnice Vande Smolić iz Mošćeničke
Drage, Brseč 43B, neizabrane kandidatkinje s kandidacijske liste HRVATSKE
DEMOKRATSKE ZAJEDNICE – HDZ, HRVATSKE SELJAČKE STRANKE –
HSS.
Utvrđuje se da je Vanda Smolić nazočna na današnjoj sjednici Općinskog
vijeća.
Nakon toga potpredsjednik Općinskog vijeća pročitao je svečanu prisegu koja
glasi „Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine
Mošćenička Draga obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svome radu držati
Ustava Republike Hrvatske, zakona, Statuta Općine Mošćenička Draga, te da ću se
zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Mošćenička Draga“.
Nakon čitanja svečane prisege potpredsjednik Općinskog vijeća prozvao je
vijećnicu Vandu Smolić, koja je ustala i izgovorila „prisežem“.
Utvrđuje se da je na sjednici Općinskog vijeća nazočno 9 vijećnika Općinskog
vijeća, te vijeće može nastaviti s radom i donositi pravovaljane odluke.
Ad. 2. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 11. sjednice Općinskog vijeća
Potpredsjednik Općinskog vijeća upitao je da li netko od nazočnih ima
primjedbu na zapisnik.
Edvin Rutar istaknuo je primjedbu da na posljednje dvije sjednice Općinskog
vijeća nije bio nazočan vijećnik Robert Dundara, što nije konstatirano u zapisniku.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela odgovorila je da se radi o omašci
prilikom pisanja zapisnika, te će se isto ispraviti.
Kako više nije bilo primjedbi na zapisnik, potpredsjednik Općinskog vijeća
dao je na glasanje zapisnik s 11. sjednice Općinskog vijeća, te je jednoglasno
donesena
ODLUKA o usvajanju zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine
Mošćenička Draga.
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Ad. 3. Izvješće o radu Socijalnog vijeća Općine Mošćenička Draga
Potpredsjednik Općinskog vijeća pozdravlja izvjestiteljicu po ovoj toč. dnevnog
reda, Blaženku Dujmović, predsjednicu Socijalnog vijeća Općine Mošćenička Draga
te je poziva na izlaganje izvješća.
Predsjednica Socijalnog vijeća Općine Mošćenička Draga, Blaženka Dujmović
uvodno je pozdravila sve nazočne. U svom izvješću navela je da su članovi Socijalnog
vijeća Općine Mošćenička Draga Blaženka Dujmović, Sonja Baričević, dr. Vesna
Bagatelj, Vanda Smolić koja je sada i općinska vijećnica, Blaženka Kovčin iz Centra
za socijalnu skrb Opatija, Iris Lazarić i Vesna Detan. Do sada se Socijalno vijeće
sastalo šest puta, a dana je preporuka za dodjelu jednokratnih pomoći od 1.000,00
kuna za pet korisnika, kojima je pomoć dodijeljena. Izvijestila je nadalje o
djelatnostima Crvenog križa, čija je također članica. Na dnevnom redu posljednjeg
održanog sastanka Socijalnog vijeća Općine Mošćenička Draga i Crvenog križa bio je
izvještaj o prikupljanju pomoći za stanovnike u poplavljenim područjima, pomoć
socijalno ugroženim stanovnicima starijim od 90 godina, pomoć socijalno ugroženim
stanovnicima Općine Mošćenička Draga, novčana pomoć osobama s invaliditetom i
točka razno. Stanovnici Općine Mošćenička Draga sudjelovali su u prikupljanju
pomoći za poplavljena područja, pa su u Mošćenicama skupljena dva kombi vozila
odjeće i hrane, jedno kombi vozilo u Mošćeničkoj Dragi i jedno u Brseču. Crveni križ
i nadalje prikuplja hranu i odjeću za stanovnike poplavljenih područja. U Općini
Mošćenička Draga postoji relativno velik broj stanovnika starijih od 90 godina,
Socijalno vijeće evidentiralo ih je sveukupno 12. Kako se 1. listopada obilježava Dan
starijih osoba, bilo bi lijepo posjetiti ih, ako ne do 1. listopada, barem u prosincu, za
„Mikulovu“. Prijedlog Socijalnog vijeća je da se navedene starije stanovnike Općine
posjeti te da im Općina Mošćenička Draga dodijeli poklon paket, prema
mogućnostima Općine. Svake godine Općina Mošćenička Draga odvaja sredstva za
pomoć socijalno ugroženim osobama s područja Općine, koja se sredstva uplaćuju na
račun Crvenog križa. Od prošle godine Crveni križ tu pomoć dodjeljuje na način da se
socijalno ugroženim osobama podijele bonovi za nabavu namirnica, koje oni onda
mogu iskoristiti u dućanima s kojima Crveni križ ima ugovor, prošle godine je to
primjerice bio Lidl. Ovakav način dodjele pomoći znatno je olakšao volonterima, koji
su više ne moraju pakete prevoziti do svakog korisnika. Na području Općine
Mošćenička Draga evidentirano je 10 stanovnika koji ulaze u kategoriju socijalno
ugroženih. Prošle godine vrijednost bona iznosila je 400,00 kuna. Pozvala je vijećnike
da ukoliko znaju da je nekoj osobi ili obitelji u njihovom mjestu, naselju, ulici
potrebna pomoć o tome izvijesti članove Socijalnog vijeća, kako bi se istima
pomoglo. Posredstvom Crvenog križa mogu se dobiti razna pomagala i potrepštine za
bolesne i socijalno ugrožene osobe (kolica, pelene i sl.). Socijalno vijeće predlaže i da
se jednoj osobi s invaliditetom iz Brseča koja je smještena u posebnu ustanovu u Puli
dodijeli jednokratna pomoć u iznosu od 1.000,00 kuna za podmirenje troškova
prijevoza od ustanove u kojoj je smješten do kuće, kako bi mogao vikende provoditi
sa svojom obitelji. Poziva nazočne da potaknu osobe koje poznaju ili članove obitelji
da se uključe u volonterski rad. Nadalje ističe da članica Socijalnog vijeće iz Centra
za socijalnu skrb Opatija ne dolazi na sastanke Socijalnog vijeća obzirom joj nisu
podmireni putni troškovi. Prema njenim saznanjima, u drugim jedinicama lokalne
samouprave članovima Socijalnog vijeća podmiruju se putni troškovi u cijelosti ili
djelomično, pa odluku o
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tome prepušta Općini. Zaključno ističe kako bi Socijalnom vijeću bio olakšano
djelovanje kad bi se što više ljudi uključilo u volonterski rad.
Potpredsjednik Općinskog vijeća pozvao je nazočne na postavljanje pitanja i
otvorio raspravu.
Općinski načelnik naveo je da će se na slijedeći kolegij načelnika pozvati
predsjednica Općinskog vijeća, kako bi se odlučilo o zahtjevima Socijalnom vijeća
iznesenim u današnjem izvješću predsjednice Socijalnog vijeća. Na kolegiju načelnika
odlučit će se i o naknadi za članove Socijalnog vijeća izvan područja Općine
Mošćenička Draga
Jasenka Rutar postavila je pitanje na koji se način može uključiti u rad Socijalnog
vijeća i volontiranje, te na koji način Socijalno vijeće daje do znanja da im je potrebna
pomoć u volontiranju.
Predsjednica Općinskog vijeća odgovorila je da članovi Socijalnog vijeća o
akcijama pomoći obavijeste osobe koje poznaju, a svaka osoba koja se želi uključiti u
volontiranje može se javiti predsjednici Socijalnog vijeća.
Ferucio Senčić istaknuo je u ime DVD Sisol da će članovi DVD-a Sisol pomoći
Socijalnom vijeću u radu kada bude potrebno.
Nakon rasprave jednoglasno je donesen
Zaključak
Prihvaća se Izvješće o radu Socijalnog vijeća Općine Mošćenička Draga.
Potpredsjednik Općinskog vijeća zahvalio je predsjednici Socijalnog vijeća na
izlaganju, te je ista u 18,30 sati napustila sjednicu.
Utvrđuje se da je Nevio Premuš u 18,30 sati napustio sjednicu Općinskog
vijeća.
Ad. 4. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine
Mošćenička Draga za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine
Općinski načelnik naveo je da je sukladno zakonskoj obvezi Općinskom
vijeću poneseno Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.
siječnja do 30. lipnja 2014. godine. Izvješće je dostavljeno u pisanom obliku u
materijalima za sjednicu vijeće, te je pozvao nazočne na postavljanje pitanje ukoliko
je potrebno dodatno obrazloženje.
Kako se nitko nije javio za riječ, donesen je slijedeći
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Zaključak
Prima se na znanje Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine
Mošćenička Draga za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine.
Ad. 5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mošćenička
Draga za 2014. godinu
Potpredsjednik Općinskog vijeća zamolio je pomoćnicu pročelnice za
financijske i računovodstvene poslove da izloži kratko obrazloženje Polugodišnjeg
izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2014. godinu.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove navela je da
je, sukladno Zakonu o proračunu, Općinski načelnik dužan do 15. rujna podnijeti
predstavničkom tijelu na donošenje Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za
tekuću godinu. Izvještaj se sastoji od općeg dijela proračuna, posebnog dijela
proračuna, izvještaja o zaduživanju, izvještaja o korištenju proračunske zalihe,
izvještaja o danim jamstvima i izdacima po jamstvima i obrazloženja ostvarenja
proračuna. Na dan 30. lipnja 2014. Općina Mošćenička Draga zadužena je za kredit za
dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama u iznosu od 2.000.000,00 kuna, radi se o
dugoročnom kreditu s kamatnom stopom u iznosu od 3,75 %. Otplata prve rate bit će
30. rujna 2014. U razdoblju 30. lipnja 2014. korištena je proračunska zaliha, i to za
izradu kamenih zidića na autobusnoj stanici u Mošćeničkoj Dragi u iznosu od
10.068,75 kuna, te za nasipavanje šljunkom ceste koja vodi prema crkvici Sv.
Magdalene u Brseču u iznosu od 6.250,00 kuna. Neutrošena sredstva na dan 30. lipnja
2014. iznose 3.681,25 kuna. U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. Općina
Mošćenička Draga nije davala jamstva, niti je imala izdataka po danim jamstvima.
Ukupni prihodi ostvareni u izvještajnom razdoblju iznose 4.514.560,24 kuna, primici
iznose 806.781,94 kuna, preneseni višak prihoda poslovanja iz 2013. raspoloživ za
korištenje u 2014. godini iznosi 2.952.284,17 kuna, a ukupni rashodi izvršeni su u
iznosu od 4.752.529,74 kuna. Od prihoda poslovanja najznačajniji su prihodi od
poreza ostvareni u iznosu od 2.032.341,32 kune. Pomoći su ostvarene u iznosu od
495.201,00 kuna. Dobivena je kapitalna pomoć Ministarstva turizma u iznosu od
400.000,00 kuna, i to za izradu pripremne dokumentacije za UPU Golf Brseč, pomoći
izravnavanja za decentralizirane funkcije, odnosno za Javnu vatrogasnu postrojbu
Opatija ostvarene su u iznosu od 95.201,00 kuna. Prihodi od imovine ostvareni su u
iznosu od 614.323,91 kuna, i to od prihoda o financijske imovine i prihoda
nefinancijske imovine. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi
ostvareni su u iznosu od 1.280.337,97 kuna, prihodi po posebnim propisima ostvareni
su u iznosu od 20.052,72 kuna. Komunalni doprinosi i naknade ostvareni su u iznosu
od 1.260.285,25 kuna, od čega se 808.863,26 kuna odnosi na komunalni doprinos, a
451.421,99 kuna na komunalnu naknadu. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te
pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 15.481,35 kuna.
Odnose se na prihode od pruženih usluga odnosno na prihode od namjenskog dijela
cijene putnih karata u javnom linijskom prijevozu putnika, a koji predstavljaju
namjenska sredstava za otplatu glavnice i kamata na kredit za nabavljene autobuse
komunalnog društva Autotrolej d.o.o. Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od
50.174,99 kuna. Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su iznosu od 26.699,70
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kuna, od čega je 19.000,00 kuna ostvareno od prodaje nekretnina, a od
prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo 7.699,70 kuna. U odnosu na
rashode, za rad predstavničkog izvršnog tijela ukupno je utrošeno 141.769,47 kuna.
Od navedenog iznosa na naknadu za rad načelnika i zamjenika načelnika utrošeno je
72.765,32 kune, a za reprezentaciju 16.666,24 kune. Sa stavke proračunska pričuva
utrošeno je 16.318,75 kuna. Za redovan rad Općinskog vijeća utrošeno je 31.019,16
kuna. Za redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela utrošeno je 600.657,87 kuna. Za
bruto plaće službenika utrošeno je 209.521,56 kuna, za regres 4.500,00 kuna i za
doprinose na plaću 33.597,28 kuna. U okviru materijalnih rashoda naknade troškova
zaposlenima iznose 16.080,00 kuna, rashodi za materijal i energiju iznose 52.996,93
kuna, rashodi za usluge 263.616,29 kuna, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja
15.327,21 kuna. Naknade troškova zaposlenima odnose se na službena putovanja,
naknade za prijevoz, stručno usavršavanja zaposlenika i ostale naknade (loko vožnja).
Rashodi za materijal i energiju odnose se na uredski materijal, za koji je utrošeno
16.877,97 kuna, na literaturu u iznosu od 11.718,10 kuna, na materijal i sredstva za
čišćenje i održavanje u iznosu od 342,75 kuna, materijal za higijenske potrebe i njegu
u iznosu od 1.075,00, na električnu energiju u iznosu od 2.944,66 kuna i na lož ulje u
iznosu od 12.669,75 kuna, na tekuće i investicijsko održavanje utrošeno je 3.076,20
kuna, a za sitan inventar 4.292,50 kuna. Rashodi za usluge odnose se na usluge
telefona, interneta i faxa – 20.235,36 kuna, poštarinu - 15.120,75 kuna, komunalne
usluge – 1.200,28 kuna, ugovore o djelu - 31.682,34 kuna, usluge odvjetnika 87.326,22 kuna, usluge vještačenja - 14.097,22 kuna, usluge studentskog servisa 555,20 kuna, računalne usluge - 25.200,00 kuna, ostale usluge odnosno grafičke i
tiskarske usluge - 1.585,00, objave akta i oglašavanje - 43.465,13 kuna, te ostale
usluge 23.148,79 kuna. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na članarine
(Udruga općina) u iznosu od 1.127,93 kuna, pristojbe i naknade (sudske,
javnobilježničke) u iznosu od 4.848,28 kuna, naknadu za uređenje voda u iznosu od
9.351,00 kuna. Financijski rashodi, koji se odnose na bankarske usluge i usluge
platnog prometa, iznosile su u izvještajnom razdoblju 5.018,60 kuna. Za nabavu
imovine, odnosno za nabavu novog projektora i nadogradnju računovodstvenog
programa utrošeno je 8.021,25 kuna. Za izradu PUR-a Općine Mošćenička Draga
isplaćena je prva situacija po ugovoru, koja iznosi, 28.750,00 kuna. Za Program
Predškolski odgoj i obrazovanje utrošeno je 234.211,22 kuna, a odnosi se na
sufinanciranje dječjeg vrtića. Za Program Osnovno obrazovanje utrošeno je 17.240,00
kuna, koji se iznos odnosi na tekuću donaciju za školu u prirodi, za putne karte
učenicima osnovnih škola, za prijevoz učenika iz područja Sv. Jelene, Golovika i
Brseča zbog vremenske neusklađenosti redovne autobusne linije nakon završetka
nastave. Za Program Srednjoškolsko i visoko obrazovanje utrošeno je 20.750,00 kuna,
koji se iznos odnosi na sufinanciranje mjesečne putne karte učenicima srednjih škola i
studentima. Za Program Kultura u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno
61.075,00 kuna, koji se iznos odnosi na tekuće potpore Gradskoj knjižnici i čitaonici
Opatija za ogranak Mošćenička Draga i za izradu vizualnog identiteta destinacije
„Perunov svijet“. Za Program Javne potrebe u kulturi utrošeno je ukupno 183.402,35
kuna. Donacije Udrugama u kulturi izvršene su u iznosu od 30.000,00 kuna, a odnose
se na donacije: Katedri čakavskog Sabora Općine Mošćenička Draga, Udruzi Eko
muzej, Vokalnoj skupini „Mareta“ i Pjevačkom zboru “Sv. Juraj“ Brseč. Za
manifestacije je utrošeno 89.177,09 kuna, koji je iznos uplaćen Turističkoj zajednici
Općine Mošćenička Draga. Za tradicijske običaje – maškare utrošeno je 14.852,78
kuna. Kapitalne donacije u kulturi dodijeljene su Župi Sv. Andrije Mošćenice u
iznosu od 49.372,48 kuna, a za sanaciju zvona Crkve Sv. Nikole u Martini, popravak
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sata na zvoniku u Brseču i sanaciju crkve Majke Božje u Kraju. Za Program Zaštita,
obnova i očuvanje kulturnih dobara u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno
16.014,00 kuna, koja su sredstva utrošena sa sanaciju fasade na objektima Općine na
adresama Šet. 25. travnja kbr. 2, 3 i 4. Za Program Javne potrebe u sportu izvršene su
donacije klubovima i udrugama u sportu u iznosu od 148.499,98 kuna, a odnose se na
donacije dane Nogometnom klubu „Draga“, Jedriličarskom klubu „Orion“,
Boćarskom klubu „Draga“ i Auto moto klubu Opatija. Za Program Javne potrebe
socijalne skrbi utrošeno je ukupno 9.839,90 kuna. U okviru tog programa isplaćena je
jednokratna novčana pomoć u iznosu od 2.000,00 kuna po djetetu za četvero
novorođene djece, što ukupno iznosi 8.000,00 kuna, za prehranu učenika u osnovnoj
školi utrošeno je 1.428,00 kuna, za sufinanciranje razlike u cijeni vodne usluge
utrošeno je 36,90 kuna, socijalno humanitarnim udrugama odnosno Crvenom križu
Opatija isplaćen je iznos od 10.416,65 kuna. Za Program Zdravstvena zaštita utrošeno
je 18.722,35 kuna, i to za Pedijatriju Lovran, za posebno dežurstvo u Rijeci i za
sufinanciranje logopeda. Za Program Vatrogastvo utrošeno je 295.011,37 kuna i to za
Javnu vatrogasnu postrojbu Opatija, Dobrovoljno vatrogasno društvo Sisol i Hrvatsku
gorsku službu spašavanja. Za Program Javni prijevoz utrošeno je ukupno 278.479,35
kuna, i to 262.998,00 kuna za subvenciju javnog linijskog prijevoza, a 15.481,35 kuna
za rashode za otplatu glavnice i kamata na kredit za nabavljene autobuse komunalnog
društva Autotrolej d.o.o. Za Program Zaštita poljoprivrednih površina utrošeno je
ukupno 2.690,63 kuna, koja su sredstva utrošena za zbrinjavanje napuštenih životinja
– divljih krava. Za Program Donacije udrugama utrošeno je ukupno 33.000,00 kuna, a
donacije su dodijeljene slijedećim udrugama: Udruzi Građani Brseča, Udruzi
Antifašističkih boraca Liburnije, Zajednica Talijana Općine Mošćenička Draga,
Udruženju obrtnika Opatija i LAG-u Terra Liburna. Za Program Sredstva pomoći
utrošeno je ukupno 5.000,00 kuna, a sredstva su uplaćena Lovačkom društvu Perun.
Za Program Donacije po odlukama utrošeno je ukupno 12.000,00 kuna. Za Program
Turistička destinacija utrošeno je ukupno 11.357,43 kuna, koja se sredstva odnose na
sufinanciranje promidžbe Kvarnera kao avio destinacije. Za Program Pomorsko
dobro, odnosno održavanje pomorskog dobra ukupno je utrošeno 104.708,77 kuna.
Sredstva su utrošena za električnu energiju, tekuće održavanje i komunalne usluge.
Za Program Javna rasvjeta – održavanje utrošeno je u izvještajnom razdoblju
153.443,83 kuna, koji se iznos odnosi na utrošak električne energije za javnu rasvjetu
- 93.476,33 kuna, te održavanje javne rasvjete - 59.967,50 kuna. Za Program Javne
površine – održavanje utrošeno je 123.666,07 kuna, od čega 83.772,32 kuna za
pometanje, za odvoz krupnog otpada 39.893,75 kuna. Za održavanje javnih površina
utrošeno je 184.661,61 kuna, od čega 50.701,00 kuna za održavanje javnih površina,
78.750,00 kuna za redovno održavanje zelenih površina, 25.050,00 kuna za pojačano
održavanje zelenih površina, 11.250,00 za deratizaciju i dezinsekciju, 9.000,00 kuna
za higijeničarsku službu, 3.185,00 kuna za nadzor na DDD mjerama te 6.725,61 kuna
za opskrbu vodom. Za osiguranje imovine utrošeno je 12.334,16 kuna. Za uređenje
javnih površina u Brseču utrošeno je 36.240,75 kuna. Za Program Nerazvrstane ceste
– održavanje utrošeno je ukupno 113.432,10 kuna, od čega za sanaciju 81.631,90
kuna, za sječu zelenila uz nerazvrstane ceste 10.477,70 kuna, za horizontalnu i
vertikalnu prometnu signalizaciju 13.822,50 kuna, a za zimsku službu 7.500,00 kuna.
Za Program Javna rasvjeta utrošeno je 17.800,00 kuna, i to za postavu novih
rasvjetnih tijela. Za Program Javne površine utrošeno je 178.272,66 kuna. U okviru
tog Programa izgrađena je nova autobusna stanica u Sv Jeleni, za koju je utrošeno
39.141,56 kuna, nova autobusna stanica u Kraju, za koju je utrošeno 27.372,75 kuna,
te je uređeno dječje igralište u centru Mošćeničke Drage, za što je utrošeno
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111.758,35 kuna. Na nerazvrstane ceste ukupno je utrošeno 1.154.594,22 kuna. U
izvještajnom razdoblju završeni su radovi na dodatnim ulaganjima na nerazvrstanim
cestama i asfaltirano je oko 6 km nerazvrstanih cesta na području Općine. Na
nerazvrstanoj cesti Prem izgrađeno je raskrižje u dužini oko 15 m sa vezom na
državnu cestu D66. Na nerazvrstanoj cesti Kalina-Zagore izvršene su pripremne
radnje na izgradnji donjeg stroja ceste i jednostrukog pješačkog hodnika. U
izvještajnom razdoblju otplaćeno je 33.643,62 kune kamata na kredit za dodatna
ulaganja na nerazvrstanim cestama, a radi se o interkalarnim kamatama. Za Program
Oborinska odvodnja utrošeno je u izvještajnom razdoblju 7.500,00 kuna, koji se iznos
odnosi na oborinsku odvodnju na kružnom toku u Mošćeničkoj Dragi. Za Program
Vodovod i kanalizacija u izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstava. Za
održavanje državne, županijske i lokalne ceste je u izvještajnom razdoblju utrošeno
39.375,00 kuna. U okviru Programa Gospodarenja otpadom uplaćena je polovica
naknade za zbrinjavanje otpada na deponiju Osojnica u iznosu od 12.313,83 kuna te je
utrošen iznos od 26.000,00 kuna za izradu Plana gospodarenja otpadom. Unutar
Programa Održavanje stambenih i poslovnih objekata rashodi su izvršeni u iznosu od
75.564,46 kuna, tekuća pričuva za stanove iznosila je 2.012,86 kuna, dok je za
održavanje poslovnih prostora i objekata utrošeno je 73.551,60 kuna. Postupak javne
nabave za izgradnju građevine javne namjene pokrenut je u srpnju. U izvještajnom
razdoblju je otkupljen je dio zemljišta potrebnog za izgradnju dječjeg vrtića, za što je
utrošeno 141.718,86 kuna. Za Program Dokumenti prostornog uređenja utrošeno je
117.687,50 kuna, izrađen je koncepcijski prijedlog stručne podloge za Izmjene i
dopune PPU Općine, za što je utrošeno 62.500,00 kuna. Za izradu UPU 3 Sv. Ivan
utrošeno je 30.187,50 kuna, dok je za UPU Golf Brseč izrađena stručna podloga, za
što je utrošeno 25.000,00 kuna. Geodetsko-katastarske usluge iznosile su 41.500,00
kuna. U Programu Izrada projekata i eleborata utrošeno je 20.750,00 kuna, a navedeni
se iznos odnosi na glavni elektrotehnički projekt za rekonstrukciju i dogradnju
rasvjete starogradske jezgre naselja Mošćenice.
Uz polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općinski načelnik je dužan
obavijestiti Općinsko vijeće o preraspodjeli sredstava u Proračunu koje su izvršene sa
danom 31. lipnja 2014., a iz razloga jer su rashodi na pojedinim stavkama bili veći od
planiranih. Tako je izvršena preraspodjela smanjenjem sredstava za 4.000,00 na
kapitalnom projektu Igralište Sv. Petar unutar Programa Kapitalne investicije u
sportu. Iznos od 4.000,00 kuna raspoređen je unutar Programa Javne površine, za
uređenje dječjeg igrališta 1.800,00 kuna i unutar Programa Nerazvrstane ceste, za
nerazvrstanu cestu Prem 2.200,00 kuna.
Nedeljko Dražul zatražio je obrazloženje stavke zimska služba u iznosu od
7.500,00 kuna.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove odgovorila je
da se radi o dežurstvu, koje je predviđeno ugovorom sa izvođačem, u iznosu od
2.500,00 kuna mjesečno, za siječanj, veljaču i ožujak.
Kako se više nitko nije javio za raspravu, potpredsjednik Općinskog vijeća
stavio je na glasanje Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mošćenička
Draga za 2014. godinu te se jednoglasno donosi
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Polugodišnji izvještaj
za 2014. godinu

o

izvršenju

Proračuna Općine Mošćenička Draga

Ad. 6. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2014.
godine
Potpredsjednik Općinskog vijeća zamolio je pomoćnicu pročelnice za
financijske i računovodstvene poslove da izloži kratko obrazloženje II. izmjena i
dopuna Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2014. godine
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove navela je da
su II. izmjene i dopune Proračuna sastavljene radi usklađenja prihoda i rashoda
Proračuna. Ukupni prihodi povećavaju se za 1.290.000,00 kuna. Prihodi poslovanja
povećavaju se za 175.000,00 kuna i to povećanjem prihoda od komunalnog doprinosa.
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećavaju se za 1.115.000,00 kuna i
odnose se na povećanje prihoda od prodaje zemljišta i prodaje stambenih objekata.
Unutar programa Redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela povećavaju se
materijalni rashodi za 128.000,00 kuna. Povećavaju se rashodi za materijal i energiju
u iznosu od 8.000,00 kuna radi povećanja troškova za uredski materijal i lož ulje.
Povećavaju se rashodi za usluge za 92.000,00 kuna iz razloga povećanja troškova za
poštarinu, odvjetničke usluge, grafičke i tiskarske usluge i usluge prijave na natječaj.
Ostali nespomenuti rashodi povećavaju se za 28.000,00 kuna zbog obveze plaćanja
vodnog doprinosa za ozakonjenje dovršene samostojeće manje zahtjevne zgrade
poslovne namjene na adresi Aleja Slatina 2 („Sportsko“). Unutar Programa Osnovno
obrazovanja uvodi se nova stavka – Sufinanciranje školskih udžbenika u iznosu od
50.000,00 kuna. Općina će sufinancirati dio udžbenika odnosno financirat će se samo
udžbenici, a ne i radne bilježnice. Unutar Programa Kapitalne investicije u sportu
smanjuju se rashodi za Igralište Sv. Petar za 16.000,00 kuna. Unutar Programa
Vatrogastvo povećavaju se tekuće donacije za DVD Sisol za 36.000,00 kuna.
Sukladno Zakonu o vatrogastvu, u proračunu jedinice lokalne samouprave trebaju biti
osigurana sredstva za financiranje redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih
društva i vatrogasnih zajednica, te za opremanje njenih članica. Istim Zakonom
propisano je koliko sredstva treba izdvojiti za njihovo financiranje, koji iznos ovisi o
visini Proračunu proračunske godine. Po izvršenju Proračuna za 2013. godinu
utvrđeno je da je obveza Općine Mošćenička Draga za financiranje djelatnosti DVD-a
Sisol za 2013. godinu iznosila 199.853,96, da je Općina u 2013. godini uplatila iznos
od 164.000,00 kuna, te da razlika za uplatu iznosi 35.853,96 kuna koju treba osigurati
u Proračunu za 2014. godinu. Unutar Programa Luka i pristanište uveden je novi
projekt Kapitalne donacije Lučka uprava u iznosu od 100.000,00 kuna za sanaciju
pokrova luke u Mošćeničkoj Dragi. Unutar programa Javne površine povećani su
rashodi za 10.000,00 kuna, i to za održavanje javnih površina, odnosno pojačano
održavanje javnih zelenih površina, te za održavanje zelenih površina uz nerazvrstane
ceste. Najveće izmjene izvršene su u Programu Gradnja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture, u kojem su rashodi povećani za ukupno 94.000,00 kuna. Povećani su
rashodi za proširenje javne rasvjete za 45.000,00 kuna, rashodi unutar Programa Javne
površine povećani su za 30.000,00 kuna, i to za autobusnu čekaonicu Martina i
autobusnu čekaonicu Zagore. Unutar Programa Nerazvrstane ceste povećani su
rashodi za 39.000,00 kuna, od čega za otplatu kamata po kreditu – nerazvrstane ceste
povećanje iznosi 34.000,00 kuna, a za nerazvrstanu cestu Prem povećani su rashodi za
5.000,00 kuna zbog dodatnih nepredviđenih radova na raskrižju nerazvrstane ceste. Za
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Program Pristupni putevi povećani su rashodi za 10.000,00 kuna, a isti se
odnose na dodatne nepredviđene radove koji su se pojavili prilikom izgradnje
Pristupnog puta i nogostupa kod škole. Rashodi za Vodovod i Kanalizaciju smanjili su
se za 234.000,00 kuna iz razloga jer će u ovom programu do kraja proračunske godine
biti potrebna manja sredstva, koja su raspoređena u druge programe gdje su potrebna.
Unutar Programa Gospodarenje otpadom uvedena je nova stavka Odlagalište otpada
Kraj sa iznosom od 5.000,00 kuna, potreban radi postave zaštitne ograde. Za sanaciju
Odlagalište Osojnica povećana su sredstva za 26.000,00 kuna. Unutar Programa
Održavanje stambenih i poslovnih objekata rashodi su povećani za 9.000,00 kuna. Za
izgradnju građevine javne namjene povećani su rashodi za 1.015.000,00 kuna. U
srpnju je pokrenut je postupak javne nabave, koji je dovršen, te je izabran izvođač
radova, nakon izvršnosti odluke o odabiru sklopit će se ugovor o javnoj nabavi.
Početak radova planiran je za 01. listopad 2014. godine. Unutar Programa Izrada
projekta i elaborata povećani su rashodi za 25.000,00 kuna, a rashodi za Projekt E –
županija povećani su za 10.000,00 kuna.
Kako se nitko nije javio za raspravu, potpredsjednik Općinskog vijeća stavio
je na glasanje II. izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2014.
godine.
Utvrđuje se da su jednoglasno donesene
II. izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2014.
godine.
Ad. 7. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom i
školskom odgoju i obrazovanju u Općini Mošćenička Draga za 2014. godinu
Potpredsjednik Općinskog vijeća zamolio je pomoćnicu pročelnice za
financijske i računovodstvene poslove da izloži kratko obrazloženje I. izmjena i
dopuna Programa javih potreba u predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju u
Općini Mošćenička Draga za 2014. godinu.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove navela je da je
do izmjene ovog Programa došlo je u članku 2., a uslijed nove stavke Sufinanciranje
školskih udžbenika u iznosu od 50.000,00 kuna. Ostale stavke su nepromijenjene.
Jasenka Rutar postavila je pitanje da li će djeca koja imaju prebivalište na
području Općine Mošćenička Draga, ali pohađaju školu izvan Mošćeničke Drage
imati pravo na sufinanciranje udžbenika.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove odgovorila je
da pravo na sufinanciranje udžbenika ostvaruju sva djeca odnosno roditelji za svu
djecu s prebivalištem na području Općine Mošćenička Draga, neovisno koju osnovnu
školu pohađaju.
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Kako se nitko nije javio za raspravu, potpredsjednik Općinskog
vijeća stavio je na glasanje I. izmjene i dopune Programa javih potreba u
predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju u Općini Mošćenička Draga za 2014.
godinu
Utvrđuje se da su jednoglasno donesene
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom i školskom
odgoju i obrazovanju u Općini Mošćenička Draga za 2014. godinu
Ad. 8. II. izmjena Programa javnih potreba u sportu u Općini
Mošćenička Draga za 2014. godinu
Potpredsjednik Općinskog vijeća zamolio je pomoćnicu pročelnice za
financijske i računovodstvene poslove da izloži kratko obrazloženje II. izmjena
Programa javnih potreba u sportu u Općini Mošćenička Draga za 2014. godinu.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove navela je da je
do izmjene navedenog programa došlo zbog smanjenja rashoda na stavci Sanacija
Sportskog igrališta u Sv. Petru. Ta stavka je smanjena sa 80.000,00 kuna na 60.000,00
kuna, time da je 4.000,00 kuna preraspodijeljeno odlukom načelnika, a 16.000,00
kuna je smanjeno izmjenama i dopunama Proračuna.
Kako se nitko nije javio za raspravu, potpredsjednik Općinskog vijeća stavio
je na glasanje II. izmjene Programa javnih potreba u sportu u Općini Mošćenička
Draga za 2014. godinu
Utvrđuje se da je jednoglasno donesena
II. izmjena Programa javnih potreba u sportu u Općini Mošćenička
Draga za 2014. godinu
Ad. 9. II. izmjena Programa gradnje objekta i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2014. godinu.
Potpredsjednik Općinskog vijeća zamolio je pomoćnicu pročelnice za
financijske i računovodstvene poslove da izloži kratko obrazloženje II. izmjena
Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Mošćenička Draga za 2014. godinu.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove navela je da je
u ovom Programu došlo do najvećih izmjena, i to ne samo do izmjena u iznosima, već
i do izmjena u izvorima financiranja. Pod točkom 1. Javne površine, dječje igralište
Kraj gdje je planirano 5.000,00 kuna, promijenjen je izvor financiranja od ostalih
izvornih prihoda na izvor komunalni doprinos. Povećani su rashodi za autobusnu
čekaonicu Martina za 20.000,00 kuna, time da je prije izvor financiranja bio ostali
izvorni prihodi, a sada je za cjelokupnu investiciju izvor financiranja komunalni
doprinos. Kod autobusne čekaonice Zagore povećani su rashodi za 10.000,00 kuna, i
to od komunalnog doprinosa. Za dječje igralište Mošćenička Draga povećani su
rashodi za 1.800,00 kuna od ostalih izvornih prihoda. Isto tako, ranije je 15.000,00 kn
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bilo planirano utrošiti od ostalih izvornih prihoda, a sada je taj izvor zamijenjen
izvorom komunalni doprinos. Pod točkom 2. Nerazvrstane ceste u stavci nerazvrstana
cesta Prem povećani su rashodi za 7.200,00 kuna, i to od ostalih izvornih prihoda
2.200,00 kn, a od komunalnog doprinosa 5.000,00 kn. Pod točkom 4. Javna rasvjeta,
povećani su rashodi za 40.000,00 kuna, i to od izvora komunalnog doprinosa. U stavci
Pristupni putevi, pristupni put i nogostup kod Područne škole Mošćenička Draga
povećani su za rashodi za 10.000,00 kuna, te je planirano financiranje u cijelosti iz
komunalnog doprinosa, dok je ranije izvor bio Opći prihodi i primici.
Kako se nitko nije javio za raspravu, potpredsjednik Općinskog vijeća stavio
je na glasanje II. izmjene Programa gradnje objekta i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2014. godinu.
Utvrđuje se da je jednoglasno donesena
II. izmjena Programa gradnje objekta i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2014. godinu.
Ad 10. II. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Mošćenička Draga za 2014. godinu.
Potpredsjednik Općinskog vijeća zamolio je pomoćnicu pročelnice za
financijske i računovodstvene poslove da izloži kratko obrazloženje II. izmjena
Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička
Draga za 2014. godinu.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove navela je da
su u tom Programu izvršene dvije izmjene, i to Točka 2. – Održavanje javnih
površina, stavka Pojačano održavanje javnih zelenih površina, koja je povećana za
10.000,00 kuna, izvor je ostali izvorni prihodi, te točka 3 – Održavanje nerazvrstanih
cesta, stavka Održavanje nerazvrstanih cesta, sječa zelenila je povećana je 2.000,00
kuna, izvor je ostali izvorni prihodi.
Kako se nitko nije javio za raspravu, potpredsjednik Općinskog vijeća stavio
je na glasanje II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Mošćenička Draga za 2014. godinu.
Utvrđuje se da je jednoglasno donesena
II. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Mošćenička Draga za 2014. godinu.
Ad. 11. II. izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014.
godinu
Potpredsjednik Općinskog vijeća zamolio je pomoćnicu pročelnice za
financijske i računovodstvene poslove da izloži kratko obrazloženje II. izmjena Plana
gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014. godinu
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Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove navela je da je
u ovom Planu izmjena u stavci 3. Vodoopskrbe kanalizacije na području aglomeracije
Mošćenička Draga. Stavka je smanjena za 234.000,00 kuna.
Kako se nitko nije javio za raspravu, potpredsjednik Općinskog vijeća stavio
je na glasanje II. izmjenu Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014.
godinu
Utvrđuje se da je jednoglasno donesena
II. izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014. godinu
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove navela je da je
Općinski načelnik dužan svaki mjesec obavijestiti Općinsko vijeće o korištenju
sredstava proračunske zalihe. Kako u kolovozu nije bilo sjednice Općinskog vijeća, na
ovoj se sjednici obavještava Općinsko vijeće da je u mjesecu srpnju utrošeno sa
stavke Proračunske zalihe 3.500,00 kuna, koja su sredstva utrošena za izradu i postavu
zaštitne ograde na stubištu kod ambulante u Mošćeničkoj Dragi. Na dan 31. srpnja
2014. neutrošena sredstva proračunske zalihe iznose 181,25 kuna.
Ad. 12. Prijedlog Odluke o pristupanju prodaji k.č. 2372, zk.ul. 1435 k.o.
Kraj
Potpredsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je vijećnicima neposredno prije
početka ove sjednice vijeća dan na uvid elaborat procjene vrijednosti nekretnine za
k.č. 2372 i k.č. 2373 k.o. Kraj. Potom je zamolio Borisa Škalameru, člana Komisije za
nekretnine za kratko uvodno obrazloženje.
Boris Škalamera naveo je da je po stalnom sudskom vještaku izvršena
procjena vrijednosti nekretnine k.č. 2372 k.o. Kraj u vlasništvu Općine Mošćenička
Draga. Stav je Komisije za nekretnine da se za sada predmetna nekretnina ipak ne bi
prodavala, te je zamolio općinskog načelnika za dodatno pojašnjenje.
Općinski načelnik naveo je da je vezano za predmetnu nekretninu prije nekog
vremena pokrenut postupak izdvajanja javnih stepenica koje se nalaze na toj
nekretnini, a koje kao javni prolaz do svojih kuća koriste stanovnici ulice Ljube
Mrakovčića. Bilo je odlučeno da će se predmetne stepenice ostaviti na uporabi kao
javne stepenice. Postojale su dvije mogućnosti izdvajanja stepeništa, i to cijepanje
parcele i uris stepeništa. Kako je postupak urisa stepeništa trebao kraće trajati, Općina
je od geodeta zatražila izradu i ovjeru parcelacijskog elaborata u svrhu evidentiranja
stepeništa na predmetnoj lokaciji. Elaborat do danas nije proveden u katastru. Smatra
da bi predmetni javni put odnosno stepenište i svakako trebalo ostaviti na uporabi
svih. Jedna je mogućnost da se izradi projekt stepeništa i nogostupa, te da se na taj
način ishodi građevinska dozvola za stepenice, koje bi se potom uredile i izdvojile iz
predmetne parcele. Ostatak parcele mogao bi se naknadno prodavati ili ostaviti u
vlasništvu Općine, time da bi se postojeća građevina na parceli srušila. Jedna od ideja
je i da se na toj parceli osigura zgrada za smještaj i čuvanje stvari u vlasništvu Općine,
Turističke zajednice i sl. Međutim, o tome bi se odlučivalo nakon uređenja nogostupa
i stepenica, odnosno nakon izdvajanja stepeništa iz te parcele.
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Uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali općinski načelnik, Nedeljko
Dražul, Edvin Rutar, Jasenka Rutar, zamjenik općinskog načelnika.
Nakon rasprave, jednoglasno je donesen slijedeći
Zaključak
Nekretnina k.č. 2372 k.o. Kraj neće se prodavati dok se iz iste ne izdvoje
stepenice odnosno dok se ne ishodi dozvola za izdvajanje stepeništa i nogostupa.
Ad. 13. Prijedlog Odluke o pristupanju prodaji k.č. 805, zk.ul. 433 k.o.
Mošćenice
Potpredsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je vijećnicima neposredno prije
početka ove sjednice vijeća dan na uvid elaborat procjene vrijednosti nekretnine za
k.č. 805 k.o. Mošćenice. Potom je zamolio Borisa Škalameru, člana Komisije za
nekretnine za kratko uvodno obrazloženje.
Boris Škalamera naveo je da je po stalnom sudskom vještaku izvršena
procjena vrijednosti nekretnine za k.č. 805 k.o. Mošćenice, te procijenjena tržišna
vrijednost predmetne nekretnine iznosi 300.000,00 EUR-a ili 2.288,100,00 kuna
odnosno 352,94 EUR/m2 (1 EUR = 7,627 kn). U materijalima za sjednicu vijeća
dostavljen je prijedlog Odluke o pristupanju prodaji s početnom cijenom od
2.288,100,00 kuna.
Uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali općinski načelnik, Nedeljko
Dražul, zamjenik općinskog načelnika.
Nakon rasprave potpredsjednik Općinskog vijeća stavio je na glasanje
prijedlog Odluke o pristupanju prodaji k.č. 805 k.o. Mošćenice s početnom cijenom
od 3.000.000,00 kuna.
Utvrđuje se da je jednoglasno donesena
Odluka o pristupanju prodaji k.č. 805 k.o. Mošćenice s početnom cijenom
od 3.000.000,00 kuna.
Ad. 14. Prijedlog Odluke o pristupanju prodaji grč. 27/1, grč. 27/2, grč.
27/3 k.o. Kalac
Potpredsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je vijećnicima neposredno prije
početka ove sjednice vijeća dan na uvid elaborat procjene vrijednosti nekretnine za
grč. 27/1, grč. 27/2, grč. 27/3 k.o. Kalac. Potom je zamolio Borisa Škalameru, člana
Komisije za nekretnine za kratko uvodno obrazloženje.
Boris Škalamera naveo je da je po stalnom sudskom vještaku izvršena
procjena vrijednosti nekretnine za grč. 27/1, grč. 27/2, grč. 27/3 k.o. Kalac, te
procijenjena tržišna vrijednost predmetnih nekretnina, koje se prodaju isključivo kao
cjelina iznosi 56.200,00 EUR ili 428.637,40 kuna (1 EUR = 7,627 kn). U materijalima
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za sjednicu vijeća dostavljen je prijedlog Odluke o pristupanju prodaji s početnom
cijenom od 428.637,40 kuna. Nekretnine koje su predmet prodaje prodaju se u
viđenom stanju. Prema tehničkom izviješću iz geodetskog elaborata, koje je sastavni
dio elaborata procjene vrijednosti (str. 7 Elaborata). Uklopom snimka stvarnog stanja
na katastarskih plan vidljiv je nesklad položaja i oblika katastarskih čestica i stvarnog
stanja te bi se javnim natječajem utvrdilo da se predmetne nekretnine prodaju
isključivo kao cjelina, u viđenom stanju, a utvrđenje građevnih čestica prema
geodetskom elaboratu br. 8/14 iz srpnja 2014. izrađenom po „Nekretnine“ d.o.o.
Rijeka te njihova sprovedba u katastar i zemljišne knjige nije obveza prodavatelja.
Uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali zamjenik općinskog načelnika,
Boris Škalamera, Nedeljko Dražul, potpredsjednik Općinskog vijeća.
Nakon rasprave potpredsjednik Općinskog vijeća stavio je na glasanje
prijedlog Odluke o pristupanju prodaji s početnom cijenom od 457.000,00 kuna
Utvrđuje se da je jednoglasno donesena
Odluka o pristupanju prodaji grč. 27/1, grč. 27/2, grč. 27/3 k.o. Kalac s
početnom cijenom od 457.000,00 kuna
Ad. 15. RAZNO
1. Nedeljko Dražul postavio je pitanje općinskom načelniku da li je donesena
ikakva odluka vezana uz olakšice hrvatskim braniteljima kod plaćanja komunalnog
doprinosa u postupcima legalizacije.
Općinski načelnik odgovorio je se prikupljaju podaci o broju hrvatskih
branitelja s područja Općine Mošćenička Draga koji su podnijeli zahtjeve za
legalizaciju. Međutim, određeni broj branitelja već je platio komunalni doprinos u
postupcima legalizacije, te se na njih kasnije donesena odluka o olakšicama pri
plaćanju komunalnog doprinosa ne može primijeniti
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali općinski načelnik, Nedeljko Dražul,
pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, pomoćnica pročelnice za financijske i
računovodstvene poslove, donesen je zaključak da će se prikupiti točni podaci o broju
podnesenih zahtjeva za legalizaciju, podnositelja zahtjeva hrvatskih branitelja s
područja Općine Mošćenička Draga, utvrditi da li su i na koji način u susjednim
jedinicama lokalne samouprave hrvatskim braniteljima osigurane olakšice pri
plaćanju komunalnog doprinosa u postupcima legalizacije, a sve kako bi se za
slijedeću sjednicu Općinskog vijeća pripremio prijedlog Odluke.
2. Općinski načelnik obavijestio je nazočne da je bio na sastanku vezano za
mogućnosti povlačenja sredstava iz fondova Europske unije. Budući je Općina za
izgradnju građevine javne namjene već provela postupak javne nabave i odabrala
izvođača, pitanje je da li se navedeni projekt - izgradnja može prijaviti za financiranje
iz fondova Europske unije. Međutim, Općina bi mogla prijaviti za financiranje iz
fondova Europske unije projekt izgradnje dječjeg vrtića i projekt izgradnje
nerazvrstane ceste Sv. Ivan, te nabavu opreme za zgradu javne namjene.
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3. Općinski načelnik obavijestio je nazočne da su on i zamjenik općinskog
načelnika na sastanku u Primorsko-goranskoj županiji, vezano za prezentaciju
projekta u kojem će se široj javnosti predstaviti otkriće Perunovog svetišta na Učki.
Na sastanku su bili nazočni župan, zamjenica župana, pročelnik Upravnog odjela za
kulturu, sport i tehničku kulturu, Valerij Jurešić, Dunja Seiter-Šverko, ravnateljica
Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, te Veselko Velčić iz Katedre čakavskog
sabora.
4. Općinski načelnik obavijestio je nazočne da nas iduće godine očekuje
smanjenje prihoda zbog porezne reforme. Prihod od komunalne naknade sada iznosi
oko 900.000,00 kuna godišnje. Iz komunalne naknade financira se održavanje javnih
površina, održavanje javne rasvjete, održavanje nerazvrstanih cesta i održavanje
groblja. Troškovi za navedene djelatnosti, koje se financiranju iz komunalne naknade,
trenutno iznose oko 1.200.000,00 kuna. Dakle, sredstva ostvarena od komunalne
naknade nisu dovoljna za financiranje navedenih djelatnosti, pa se razlika do
1.200.000,00 kuna „pokriva“ izvornim sredstvima Proračuna. Kako se će izvorna
sredstva – porez na dohodak uslijed porezne reforme smanjiti, trebat će pronaći drugi
izvor financiranja za pokriće navedene razlike. Jedna od mogućnosti je povećanje
komunalne naknade, i to izmjenom boda za obračun komunalne naknade.
5. Zaključeno je da će se zatražiti procjena vrijednosti za k.č. 887/1 k.o.
Mošćenice, kako bi se za iduću sjednicu Općinskog vijeća pripremio prijedlog Odluke
o pristupanju prodaji k.č. 887/1 k.o. Mošćenice.
6. Zamjenik općinskog načelnika obavijestio je nazočne da je Primorskogoranska županija neprofitnoj udruzi Eko muzej Mošćenička Draga dodijelila
kapitalnu donaciju za sufinanciranje projekta Interpretacijski centar Trebišće – Perun,
temeljem prijave na javni poziv u 2014. godini. Smatra da bi trebalo polako započeti
sa izradom projektne dokumentacije za navedeni projekt, neovisno o prijavama za
sufinanciranje iz fondova Europske unije.
Kako se više nitko nije javio za riječ, potpredsjednik Općinskog vijeća
zaključio je u 20,20 sati sjednicu Općinskog vijeća.
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