REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/15-01/4
URBROJ: 2156/03-02-15-3
M. Draga, 08. svibnja 2015.

ZAPISNIK
sa 18. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA,
održane dana 27. ožujka 2015. godine s početkom u 18,30 sati u općinskoj
vijećnici u M. Dragi, Trg slobode 7.
Sjednicu je u 18,35 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća, Boris
Škalamera, koji je pozdravio sve nazočne.
Zapisnik vodi: 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, Ferucio Senčić, Nedeljko Dražul, Edvin Rutar, Kristijan
Dražul, Vanda Smolić, Jasenka Rutar, Robert Dundara.
Odsutni su: Robert Marinac 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.
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 17. sjednice Općinskog vijeća
2. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti Općine Mošćenička Draga
za ulazak u sastav Urbane aglomeracije Rijeka
3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj
zaštiti
4. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina k.č. prodaji k.č. 2815/9, k.č. 2815/12,
k.č. 2815/28, k.č. 2817/3, grč. 167/3, k.č. 2815/29, k.č. 2815/32 k.o. Martina
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5. Prijedlog Odluke o prodaji
nekretnine k.č. 2121/1 k.o. Kraj
6. Izvješće o postupku prodaje nekretnina k.č. 1960/1, k.č. 1960/5, k.č. 2478/2,
k.č. 2481, k.č. 2485/1, k.č. 2488 k.o. Kalac
7. Izvješće o postupku prodaje nekretnine k.č. 3194/4 k.o. Brseč
8. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Mošćenička Draga
za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2014.
9. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2014.
godinu
10. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2014. godinu
11. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Mošćenička Draga za 2014. godinu
12. Izvješće o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014.
godinu
13. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba predškolskom i školskom odgoju
i obrazovanju u Općini Mošćenička Draga za 2014. godinu
14. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u Općini Mošćenička
Draga za 2014. godinu
15. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u Općini Mošćenička
Draga za 2014. godinu
16. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba iz socijalne skrbi u Općini
Mošćenička Draga za 2014. godinu
17. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu u Općini
Mošćenička Draga za 2014. godinu
18. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2014.
godinu
19. Izvješće o izvršenju Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene
poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Mošćenička Draga za
2014. godinu
20. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014. godinu
21. RAZNO
Ad. 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 17. sjednice Općinskog vijeća
Predsjednik Općinskog vijeća upitao je da li netko od nazočnih ima primjedbu na
zapisnik.
Kako nije bilo primjedbi na zapisnik, predsjednik Općinskog vijeća dao je na
glasanje zapisnik s 17. sjednice Općinskog vijeća, te je jednoglasno donesena
ODLUKA o usvajanju zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine
Mošćenička Draga.
Ad. 2. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti Općine Mošćenička
Draga za ulazak u sastav Urbane aglomeracije Rijeka
Općinski načelnik istaknuo je da je u materijalima dostavljenim za ovu točku
dnevnog reda detaljno izložena ideja Riječke urbane aglomeracije koje je prezentirana
na sastanku u Uredu gradonačelnika Grada Rijeka kojem je nazočio. Novi Zakon o
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regionalnom razvoju, uz obavezno strateško planiranje na razini velikih gradova,
predviđa formiranje četiri urbane aglomeracije (zagrebačku, riječku, splitsku i
osječku). Urbana aglomeracija, kako je definira Zakon, imat će sjedište u Rijeci.
Ovakve aglomeracije uobičajene su u zemljama Europske unije. Sukladno odredbama
Zakona, u cilju ustrojavanja urbane aglomeracije Rijeka, potrebno je da sve jedinice
lokalne samouprave koje imaju interesa za ulazak u sastav urbane aglomeracije Rijeka
pribave mišljenja svojih predstavničkih tijela, nakon čega je grad Rijeka kao zakonski
nositelj aglomeracije obvezan od strane svog predstavničkog tijela utvrditi prijedlog
odluke o ustrojavanju urbane aglomeracije. Prijedlog odluke o ustrojavanju urbane
aglomeracije dostavlja se ministru regionalnog razvoja i fondova Europske unije radi
donošenja Odluke o ustrojavanju urbane aglomeracije Rijeka. Gradove i općine koji
ulaze u sastav urbane aglomeracije Rijeka utvrdit će, sukladno Zakonu, ministar
nadležan za regionalni razvoj i fondove Europske unije svojom odlukom, koja bi
trebala biti donesena do kraja ožujka 2015. Ministar može svojom odlukom uključiti i
jedinice lokalne samouprave čija predstavnička tijela nisu dala suglasnost za ulazak u
aglomeraciju ukoliko je uključenje tih jedinica potrebno radi cjelovitosti. Ključ
ovakvih udruživanja u aglomeracije je mogućnost da se zajednički dođe do jednog
manjeg dijela sredstava (5%) iz sredstava EU Fondova budući da Europska unija
inzistira na jačoj suradnji jedinica lokalne samouprave.
Jasenka Rutar zatražila je pojašnjenje tvrdnje navedene u dostavljenoj
Informaciji o ustrojavanju urbane aglomeracije Rijeka da će sve jedinice lokalne
samouprave odrediti svoje koordinatore.
Općinski načelnik odgovorio je da će se nakon ulaska u aglomeraciju, ukoliko
se donese takva odluka, odrediti jedna osoba kao koordinator za daljnje aktivnosti, to
može biti netko iz općinske uprave ili iz Općinskog vijeća.
Nakon kraće rasprave, u kojoj su sudjelovali Robert Dundara, općinski
načelnik, Jasenka Rutar, Nedeljko Dražul, Edvin Rutar, Kristijan Dražul, predsjednik
Općinskog vijeća pozvao je nazočne na glasanje te je sa 8 glasova „za“ i 1 suzdržanim
glasom donijeta
Odluka o davanju prethodne suglasnosti Općine Mošćenička Draga za ulazak
u sastav Urbane aglomeracije Rijeka
Ad. 3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi i
zdravstvenoj zaštiti
Predsjednik Općinskog vijeća zamolio je Pročelnicu Jedinstvenog upravnog
odjela za uvodno obrazloženje.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela navela je da se ovim prijedlogom
Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi i zaštiti proširuje pravo na
besplatni javni prijevoz osobama s invaliditetom. Do sada su ovo pravo mogli
ostvariti korisnici s invaliditetom od 60 % i više, dok novom Odlukom predlaže da
ovo pravo mogu ostvariti i hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata (sve
skupine oštećenja organizma sukladno Zakonu). Na području Općine, prema
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saznanjima Jedinstvenog upravnog odjela, postoje još dvije osobe koje imaju status
hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, a putna karta košta 144,00 kune
godišnje.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjeni
i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti te je jednoglasno donesena
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti
Ad. 4. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina k.č. prodaji k.č. 2815/9, k.č.
2815/12, k.č. 2815/28, k.č. 2817/3, grč. 167/3, k.č. 2815/29, k.č. 2815/32 k.o.
Martina
Uvodno obrazloženje iznio je Boris Škalamera, predsjednik Općinskog vijeća i
predsjednik Komisije za nekretnine. Naveo je da je za prodaju predmetne nekretnine
proveden postupak prodaje i objavljen javni natječaj u „Novom listu“ od 17. veljače
2015. Početna cijena bila je 237.545,00 kuna. Dana 13. ožujka 2015. provedeno je
javno otvaranje ponuda. Za kupnju navedene nekretnine zaprimljena jedna ponuda, i
to ponuda trgovačkog društva LOVRINI d.o.o. Brseč. Navedena ponuda, koja je
uredna i sadrži sve potrebne isprave, glasi na iznos od 237.545,00 kuna. Stoga se
predlaže donošenje Odluke o prodaji – izboru ponuditelja kojom će se najpovoljnijim
ponuđačem za kupoprodaju k.č. 2815/9, k.č. 2815/12, k.č. 2815/28, k.č. 2817/3, grč.
167/3, k.č. 2815/29, k.č. 2815/32 k.o. Martina utvrditi trgovačko društvo LOVRINI
d.o.o. Brseč.
Predsjednik Općinskog vijeća stavio je na glasovanje prijedlog Odluke o prodaji
k.č. 2815/9, k.č. 2815/12, k.č. 2815/28, k.č. 2817/3, grč. 167/3, k.č. 2815/29, k.č.
2815/32 k.o. Martina, te je jednoglasno donesena
Odluka o prodaji nekretnina k.č. prodaji k.č. 2815/9, k.č. 2815/12, k.č.
2815/28, k.č. 2817/3, grč. 167/3, k.č. 2815/29, k.č. 2815/32 k.o. Martina
Ad. 5. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine k.č. 2121/1 k.o. Kraj
Uvodno obrazloženje iznio je Boris Škalamera, predsjednik Općinskog vijeća i
predsjednik Komisije za nekretnine. Naveo je da je za prodaju predmetne nekretnine
proveden postupak prodaje i objavljen javni natječaj u „Novom listu“ od 17. veljače
2015. Početna cijena bila je 14.235,75 kuna. Dana 13. ožujka 2015. provedeno je
javno otvaranje ponuda, za kupnju navedene nekretnine zaprimljena jedna ponuda, i
to ponuda Silvia Gržina iz Mošćeničke Drage. Navedena ponuda, koja je uredna i
sadrži sve potrebne isprave, glasi na iznos od 15.000,00 kuna. Stoga se predlaže
donošenje Odluke o prodaji – izboru ponuditelja kojom će se najpovoljnijim
ponuđačem za kupoprodaju utvrditi Silvio Gržin iz Mošćeničke Drage, Kraj 10A.
Predsjednik Općinskog vijeća stavio je na glasovanje prijedlog Odluke o
prodaji k.č. 2121/1 k.o. Kraj, te je jednoglasno donesena
Odluka o prodaji nekretnine k.č. 2121/1 k.o. Kraj
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Ad. 6. Izvješće o postupku prodaje nekretnina k.č. 1960/1, k.č.
1960/5, k.č. 2478/2, k.č. 2481, k.č. 2485/1, k.č. 2488 k.o. Kalac
Uvodno obrazloženje iznio je Boris Škalamera, predsjednik Općinskog vijeća i
predsjednik Komisije za nekretnine. Naveo je da je za prodaju predmetnih nekretnina
proveden postupak prodaje i objavljen javni natječaj u „Novom listu“ od 17. veljače
2015. Početna cijena bila je 119.896,01 kuna. Za kupnju tih nekretnina do isteka roka
za podnošenje ponuda nije pristigla niti jedna ponuda.
Nakon kraće rasprave jednoglasno je donesen Zaključak da se navedene
nekretnine za sada neće izlagati ponovnoj prodaji.
Ad. 7. Izvješće o postupku prodaje nekretnine k.č. 3194/4 k.o. Brseč
Uvodno obrazloženje iznio je Boris Škalamera, predsjednik Općinskog vijeća i
predsjednik Komisije za nekretnine. Naveo je da je za prodaju predmetnih nekretnina
proveden postupak prodaje i objavljen javni natječaj u „Novom listu“ od 17. veljače
2015. Početna cijena bila je 136.685,00 kuna. Za kupnju tih nekretnina do isteka roka
za podnošenje ponuda nije pristigla niti jedna ponuda.
Nakon kraće rasprave jednoglasno je donesen Zaključak da se navedena
nekretnina za sada neće izlagati ponovnoj prodaji.
Ad. 8. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine
Mošćenička Draga za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2014.
Nakon kraćeg izlaganja općinskog načelnika jednoglasno je donesen
Zaključak
Prima se na znanje Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine
Mošćenička Draga za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2014.
Ad. 9. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mošćenička Draga
za 2014. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća zamolio je pomoćnicu pročelnice za financijske
i računovodstvene poslove za uvodno obrazloženje.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove navela je da je
općinski načelnik dužan Općinsko vijeće, uz godišnji izvještaj o izvršenju proračuna,
obavijestiti o preraspodjelama sredstava. Na dan 31. prosinca 2014. izvršena je
preraspodjela i to na način da su u Programu Redovan rad Jedinstvenog upravnog
odjela u aktivnostima Materijalni rashodi za 2.600,00 kuna smanjeni rashodi za
materijal i energiju, jer je trebalo povećati rashode u drugim programima, i to u
Programu Zdravstvena zaštita, aktivnost i sufinanciranje logopeda, gdje su se povećali
rashodi za 1.300,00 kuna. Nadalje, u Programu Javni prijevoz kapitalni projekt
sufinanciranje nabave autobusa i cijene putnih karata rashodi su se povećali za
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300,00 kuna, a u Programu Nerazvrstane ceste rashodi su se povećali za zimsku
službu za 1.000,00 kuna.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove potom je
detaljno pojasnila Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mošćenička Draga
za 2014. godinu.
Kristijan Dražul zatražio je pojašnjenje stavke Unapređenje turističke
destinacije.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove odgovorila je
da je Programom utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta
boravka turista na području Općine Mošćenička Draga za 2014. godinu planirano
11.000,00 kuna za unapređenje turističke destinacije. Za istu je namjenu utrošeno
11.500,00 kuna, time da je 11.000,00 kuna utrošeno iz boravišne pristojbe, a 500,00
kuna iz drugog izvora. Kako je 500,00 kuna planirano iz drugog izvora, isto nije
prikazano u navedenom Programu.
Nedeljko Dražul istaknuo je da se po Programu gospodarstvo već godinama
nije ništa napravilo, pa bi možda trebalo razmisliti na koji način oživiti gospodarstvo.
Predsjednik Općinskog vijeća stavio je na glasanje Godišnji izvještaj o
izvršenju Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2014. godinu. Utvrđuje se da je
jednoglasno donesen
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2014.
godinu
Ad. 10. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2014.
godinu
Pomoćnica pročelnice navela je da je u svakom Programu uz Proračun
naveden analitički prikaz pojedinih stavki Proračuna, koje se neće ponovno detaljno
objašnjavati budući su detaljno pojašnjene kroz objašnjenje izvršenja Proračuna.
Pozvala je vijećnike na postavljanje pitanja ukoliko su potrebna dodatna razjašnjenja.
Kako nije bilo pitanja, predsjednik Općinskog vijeća stavio je na glasanje
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Mošćenička Draga za 2014. godinu.
Utvrđuje se da je jednoglasno doneseno
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2014. godinu.
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Ad. 11. Izvješće o izvršenju Programa
održavanja
komunalne
infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2014. godinu
Predsjednik Vijeća pozvao je vijećnike na postavljanje pitanja i otvorio
raspravu.
Nedeljko Dražul iznio je primjedbu da pometanje predstavlja veliku stavku u
ovom Programu, a učestale su primjedbe na intenzitet pometanja u odnosu na cijenu
koja se za isto plaća. Zatražio je pojašnjenje koje točno prostore obuhvaća pometanje.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove odgovorila da
Komunalac d.o.o. pometanje vrši prema tabeli pometanja, koja je dostupna na uvid uz
Ugovor za godišnje održavanje javnih površina i komunalne infrastrukture na
području Općine sklopljen s „Komunalcem“ d.o.o.
Uslijedila je kraća rasprava u kojoj su sudjelovali Kristijan Dražul, Nedeljko
Dražul.
Predsjednik Općinskog vijeća stavio je na glasanje Izvješće o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička
Draga za 2014. godinu, te je jednoglasno doneseno
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Mošćenička Draga za 2014. godinu
Ad. 12. Izvješće o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina
za 2014. godinu
Predsjednik Vijeća pozvao je vijećnike na postavljanje pitanja i otvorio
raspravu.
Nedeljko Dražul postavio je pitanje u kojoj je fazi projekt pročistač otpadnih
voda.
Općinski načelnik odgovorio je da je u razmatranju financiranje tog projekta.
Financira se putem Hrvatskih voda, sredstvima europske unije, osim pročistača
otpadnih voda u Brseču, koji se može financirati preko sredstava za ruralni razvoj. U
Hrvatskim vodama razmatra se mogućnost priključenja odvodnje na uređaj za
pročišćivanje u Ičićima.
Predsjednik Općinskog vijeća stavio je na glasanje Izvješće o izvršenju Plana
gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014. godinu, te je jednoglasno doneseno
Izvješće o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014.
godinu
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Ad. 13. Izvješće o izvršenju Programa
javnih
potreba
predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju u Općini Mošćenička Draga za
2014. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je nazočne na postavljanje pitanja
ukoliko su potrebna dodatna pojašnjenja predmetnog Izvješća.
Kako nije bilo pitanja, predsjednik Općinskog vijeća stavio je na glasanje
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba predškolskom i školskom odgoju i
obrazovanju u Općini Mošćenička Draga za 2014. godinu te je jednoglasno doneseno
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba predškolskom i školskom
odgoju i obrazovanju u Općini Mošćenička Draga za 2014. godinu
Ad. 14. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u Općini
Mošćenička Draga za 2014. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je nazočne na postavljanje pitanja
ukoliko su potrebna dodatna pojašnjenja predmetnog Izvješća.
Kako nije bilo pitanja, predsjednik Općinskog vijeća stavio je na glasanje
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u Općini Mošćenička Draga za
2014. godinu, te je jednoglasno doneseno
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u Općini
Mošćenička Draga za 2014. godinu
Ad. 15. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u Općini
Mošćenička Draga za 2014. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je nazočne na postavljanje pitanja
ukoliko su potrebna dodatna pojašnjenja predmetnog Izvješća.
Nedeljko Dražul postavio je pitanje kako funkcionira JK „Orion“
Zamjenik načelnika odgovorio je da klub sudjeluje na regatama, održavaju se
treninzi, a u lipnju će sudjelovati na prvenstvu u „Šljukama“.
Predsjednik Općinskog vijeća stavio je na glasanje Izvješće o izvršenju
Programa javnih potreba u sportu u Općini Mošćenička Draga za 2014. godinu, te je
jednoglasno doneseno
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u Općini
Mošćenička Draga za 2014. godinu
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Ad. 16. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba iz socijalne
skrbi u Općini Mošćenička Draga za 2014. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je nazočne na postavljanje pitanja
ukoliko su potrebna dodatna pojašnjenja predmetnog Izvješća.
Jasenka Rutar postavila je pitanje: Što u 2014. godini na području Općine
Mošćenička Draga nije bilo korisnika za pomoć za podmirenje troškova stanovanja i
besplatni boravak u dječjem vrtiću?
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove odgovorila je
da pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja imaju korisnici zajamčene
minimalne naknade po rješenju Centra za socijalnu skrb. Na području Općine
Mošćenička Draga postoji jedan takav korisnik, koji međutim nije podnio zahtjev za
priznavanje prava na podmirenje troškova stanovanja. Za priznavanje prava na
besplatni boravak u dječjem vrtiću nije podnesen niti jedan zahtjev.
Predsjednik Općinskog vijeća stavio je na glasanje Izvješće o izvršenju
Programa javnih potreba iz socijalne skrbi u Općini Mošćenička Draga za 2014.
godinu, te je jednoglasno doneseno
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba iz socijalne skrbi u Općini
Mošćenička Draga za 2014. godinu
Ad. 17. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu u
Općini Mošćenička Draga za 2014. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je nazočne na postavljanje pitanja
ukoliko su potrebna dodatna pojašnjenja predmetnog Izvješća.
Kako nije bilo pitanja, predsjednik Općinskog vijeća stavio je na glasanje
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu u Općini Mošćenička Draga
za 2014. godinu, te je jednoglasno doneseno
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu u Općini
Mošćenička Draga za 2014. godinu
Ad. 18. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke
rente za 2014. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je nazočne na postavljanje pitanja
ukoliko su potrebna dodatna pojašnjenja predmetnog Izvješća.
Nedeljko Dražul istaknuo je da sredstava iz ovog programa nisu utrošena, a
ista bi se mogla utrošiti na sanaciju općinske zgrade.
Kako nije bilo daljnjih pitanja, predsjednik Općinskog vijeća stavio je na
glasanje Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2014.
godinu, te je jednoglasno doneseno
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Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za
2014. godinu
Ad. 19. Izvješće o izvršenju Programa utroška dijela boravišne pristojbe
namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Mošćenička
Draga za 2014. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je nazočne na postavljanje pitanja
ukoliko su potrebna dodatna pojašnjenja predmetnog Izvješća.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća stavio je na
glasanje Izvješće o izvršenju Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene
poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Mošćenička Draga za 2014.
godinu, te je jednoglasno doneseno
Izvješće o izvršenju Programa utroška dijela boravišne pristojbe
namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Mošćenička
Draga za 2014. godinu
Ad. 20. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014.
godinu
Predsjednik Općinskog vijeća zamolio je pomoćnicu pročelnice za financijske
i računovodstvene poslove za uvodno obrazloženje.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove navela je da
su u 2014. godini ostvareni određenih viškovi odnosno manjkovi po određenim
prihodima i rashodima. Višak prihoda od poslovanja je iznosio 5.353.768,49 kuna,
manjak prihoda od nefinancijske imovine je iznosio je 3.058.502,92 kuna, a višak
primitaka od financijske imovine 706.781,94 kuna. Od viška prihoda poslovanja za
manjak prihoda od nefinancijske imovine će se izdvojiti 2.351,720,98 kuna, a od
viška primitaka od financijske imovine će se pokriti manjak prihoda od nefinancijske
imovine u iznosu od 706.781,94 kuna. Ukupan višak prihoda iznosi 3.002.047,51
kuna. Svi prihodi osim prihoda od poreza i ostalih izvornih prihoda su namjenski
prihodi, koji se moraju utrošiti za zakonom točno utvrđene namjene. Manjak prihoda
od prodaje nefinancijske imovine, koji iznosi 176.625,18 kuna, pokrit će se prihodom
od prodaje ostvarenom u 2015. godini.
Jasenka Rutar navela je da je u Mošćenicama u parku, na dječjem igralištu,
oštećena ograda.
Kristijan Dražul rekao je da su tu oštećenu ogradu zatvorili, te je o navedenom
obavijestio i komunalnog redara Općine Mošćenička Draga.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća stavio je na
glasanje Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014. godinu, te je jednoglasno
donesena
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014. godinu
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Ad. 21. RAZNO
1. Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove navela je da
je Općinsko vijeće donijelo Odluku da će se Općina Mošćenička Draga zadužiti za
3.000.000,00 kuna za izgradnju građevine javne namjene. Ugovor o kreditu je
sklopljen, te je o sklapanju ugovora obaviješteno Ministarstvo financija. Budući je taj
kredit bio planiran za povlačenje u 2014. godini, odustajanje od kredita neće biti
vidljivo u Proračunu za 2015. godinu. Potrebno je donijeti Zaključak Općinskog
vijeća o odustajanju od tog kreditnog zaduženja jer će se građevina javne namjene
financirati prihodima ostvarenim od prodaje nekretnina u 2015. godini. Troškovi
odustajanja od kredita, koje je potrebno platiti banci, iznose oko 30.000,00 kuna, dok
bi kamate na kredit za rok otplate od 10 godina, na koji je rok bila planirana otplata
kredita, iznosile oko 500.000,00 kuna.
Jednoglasno je donesen
Zaključak
Općina Mošćenička Draga neće se zadužiti uzimanjem kredita za izgradnju
građevine javne namjene.
2. Predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je Općinsko vijeće da će Komisija za
nekretnine sastati i izaći na teren, te će se ponoviti vještačenje po ovlaštenom
sudskom vještaku radi utvrđivanja vrijednosti zemljišta na nogometnom igralištu koje
će se otkupljivati.
3. Robert Dundara postavio je pitanje u kojoj fazi je ideja realiziranja
parkirališnog prostora u Mošćenicama.
Predsjednik Općinskog vijeća odgovorio je da je u tijeku procjena vrijednosti
zemljišta po vještaku.
Uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali općinski načelnik, zamjenik općinskog
načelnika, Edvin Rutar, predsjednik Općinskog vijeća, Nedeljko Dražul.
4. Zamjenik općinskog načelnika i općinski načelnik obavijestili su Općinsko
vijeće da je dostavljena ponuda potencijalnog dobavljača za nabavu mobilnog
reciklažnog dvorišta. Trebalo bi se čim prije prijaviti na natječaj Fonda za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja nabave posuda za odvojeno
odlaganje otpada budući Fond sufinancira 40 % cijene posuda, Općina bi
sufinancirala 30 %, a korisnici 30 % cijene.
5. Zamjenik općinskog načelnika obavijestio je Općinsko vijeće da je kao
predstavnik Općine Mošćenička Draga bio nazočan na prezentaciji projekta Mala
barka u Primorsko-goranskoj županiji. Partner tog projekta je i slovenski grad Izola,
za navedeni projekt odobreno je 675.000,00 eura. Za Općinu Mošćenička Draga biti
će iz tog projekta podmireni troškovi regate i svih popratnih manifestacija uz regatu,
time da je Općina u roku od godinu i četiri mjeseca treba realizirati regatu, kao i
opremiti prostor Muzejske zbirke.
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6. Zamjenik općinskog načelnika obavijestio je nazočne da je Komisija za
nerazvrstane ceste održala sastanak, razmatrani su svih zahtjevi građana za asfaltiranje
nerazvrstanih cesta koji su zaprimljeni nakon posljednjeg asfaltiranja, određeni su
prioriteti, te su usvojeni su praktično svi zahtjevi za asfaltiranje.
Uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali Robert Dundara, Kristijan Dražul,
Sanja Knapić, Nedeljko Dražul.
Kristijan Dražul napomenuo je da je u plan za asflatiranje uključena i dionica
nerazvrstane ceste na Kalcu (Tomasi).
7. Zamjenik općinskog načelnika obavijestio je Općinskog vijeće da je u Veneciji
na poziv Regione del Veneto, koja je regija više puta dala donacije za kulturna dobra
napravljena na ovom području za vrijeme Venecije. Posljednja donacija od Regione
del Veneto utrošena je na sanaciju crkve Majke Božje u Kraju. Na tom seminaru
pokazao je nazočnima slike zgrade u kojoj je smještena Općina, koja je napravljena
30-tih godina prošlog stoljeća i tipičan je stil gradnje tog doba. Kada se napravi
troškovnik sanacije krova i fasade općinske zgrade, Općina bi se kod Regione del
Veneto mogla prijaviti za sufinanciranje obnove zgrade.
8. Zamjenik općinskog načelnika obavijestio je Općinsko vijeće da će se napraviti
nova oglasna ploča ispred „peškarije“ u Mošćeničkoj Dragi.
9. Zamjenik općinskog načelnika obavijestio je Općinsko vijeće da je napravljen
projekt geodetske izmjere cijelog sela Trebišće. Kad se završi muzeološki projekt
uređenja, predat će se zahtjev Konzervatorskom odjelu za izdavanje konzervatorskog
odobrenja.
10. Zamjenik općinskog načelnika istaknuo je da je bio na skupštini DVD-a Sisol
organizacija skupštine i sve ostalo bilo je jako dobro organizirano, te koristi priliku da
pohvali DVD Sisol.
11. Zamjenik općinskog načelnika obavijestio je Općinskog vijeće da se izrađivač
elaborata za cestu Žuntarovo obvezao taj projekt završiti, što još nije učinjeno.
Uslijedila je kraća rasprava u kojoj su sudjelovali općinski načelnik, zamjenik
općinskog načelnika, Nedeljko Dražul, Edvin Rutar.
12. Općinski načelnik obavijestio je Općinsko vijeće da bi, se prema planu,
polovicom svibnja ove godine preasfalitirala cijela „placa“ u Mošćenicama od Sv.
Sebastijana do trga, što čini oko 1200-1300 m2, radove bi moglo usporiti polaganje
infrastrukture. Na sastanku „Komunalca“, „Hrvatskih voda“, HT-a i
„Elektroprimorja“ dogovorit će se polaganje svih potrebnih cijevi. Mišljenja je da je te
radove bolje napraviti u svibnju, a ne odlagati za kasnu jesen. Troškovi polaganja
cijevi – iskopa koje će snositi Općina iznosit će oko 30.000,00 kuna
13. Vanda Smolić istaknula je da je dio potpornog zida uz cestu uz groblje pao i
trebalo bi ga sanirati. Nakon što je prošle godine HEP radio trafostanicu u Brseču
ispred obiteljske kuće ostavljena su tri stupa, te smatra da bi Općina vezano za
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uklanjanje istih HEP-u trebala uputiti dopis. Nadalje, u Brseču pošte nema već
više od godinu dana, na Jogu i dalje stoji telefonska govornica. O tome je HT-u
uputila dopis, te je dobila odgovor da će se telefonska govornica ukloniti, što do danas
nije učinjeno, pa smatra da bi Općina trebala uputiti dopis HT-u da se ukloni
predmetna telefonska govornica.
Na primjedbu da bi u Brseču trebalo popraviti klupe, komunalni redar odgovorio je da
su sve klupe pregledane te je određeno koje je potrebno popravljati.
Predstavnici Udruge Građani Brseča predložili su da se postavi slavina u Pregradu,
gdje se održavaju manifestacije. Zaključeno je da će komunalni redar izaći na lice
mjesta, nakon čega će se izvidjeti tehničke mogućnosti izrade i postavljanja slavine.
Istaknuto je nadalje da bi trebalo oličiti autobusnu stanicu u Brseču, te u istoj postaviti
koš za smeće.
14. Nedeljko Dražul pozvao je načelnika da obavijesti Općinsko vijeće o
održanom sastanku radne skupine za izradu prostornog plana Općine
Općinski načelnik istaknuo je da je bio je na radionici u Zavodu za prostorno
planiranje Primorsko-goranske županije, na kojoj je raspravljano o problematici
prostornog planiranja. U Zavodu za prostorno planiranje PGŽ-a u tijeku je izrada
registra svih donesenih odluka o prostornim planovima, kako bi se one odluke koje su
pet godina nakon donošenja ne realiziraju stavile izvan snage. Poseban problem
predstavlja izrada novih prostornih planova odnosno usklađenje sa novim zakonom
jer Pravilnik nadležno ministarstvo još nije donijelo. Istaknuto je da je Zavod za
prostorno planiranje naše Županije bio u dosadašnjem radu jedan od „strožih“ u
smislu čestog vraćanja prostornih planova na doradu i inzistiranju na dosljednom
provođenju Zakona, a prema njihovim tumačenjima zakonskih odredbi. Takva će se
praksa, prema tvrdnjama iznesenim na tom sastanku, promijeniti te će se Zavod
prilikom davanja suglasnosti na prijedloge prostornih planova „koncentrirati“ na one
dijelove prostornih planova koji su od županijskog značaja.
Općinski načelnik istaknuo je da će registar nerazvrstanih cesta i prijedlog Odluke
o nerazvrstanim cestama biti pripremljen za slijedeću sjednicu općinskog vijeća.
Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća zaključio je u
20,30 sati sjednicu Općinskog vijeća.
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