REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/15-01/5
URBROJ: 2156/03-02-15-3
M. Draga, 03. srpnja 2015.

ZAPISNIK
sa 19. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA,
održane dana 08. svibnja 2015. godine s početkom u 19,00 sati u općinskoj
vijećnici u M. Dragi, Trg slobode 7.
Sjednicu je u 19,05 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, Robert Marinac.
Odsutan je 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, Nevio Premuš, vanjski
stručni suradnik općinskog načelnika za komunalni sustav i dr.sc. Ivica Barišić,
dipl.ing.prom., izvjestitelj po toč. 2. dnevnog reda.
Predsjednik Općinskog vijeća pozdravio je izvjestitelja po 1. toč. dnevnog
reda dr.sc. Ivicu Barišića, dipl.ing.prom. i Nevia Premuša.
Predsjednik Općinskog vijeća predložio je dopunu dnevnog reda točkom 12.
„Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o plaći i drugim primanjima službenika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mošćenička Draga“. Budući da drugih
prijedloga ni prigovora na predloženi dnevni red nije bilo, predsjednik Općinskog
vijeća stavlja na glasanje predloženi dnevni red dopunjen toč. 12. „Prijedlog Odluke o
dopuni Odluke o plaći i drugim primanjima službenika Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Mošćenička Draga“, te je jednoglasno usvojen slijedeći
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Dnevni

red

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 18. sjednice Općinskog vijeća
2. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Mošćenička
Draga i prezentacija Jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na
području Općine Mošćenička Draga
Uvodničar: dr.sc. Ivica Barišić, dipl.ing.prom.
3. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za grč. 173 k.o. Mošćenice,
k.č. 791/13 i k.č. 791/9 k.o. Mošćenice
4. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne
djelatnosti održavanja čistoće javnih površina – čišćenje obalne crte i plaža na
području Općine Mošćenička Draga za period od 01. lipnja 2015. do 30. rujna
2015.
5. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje muzejske
zbirke i toša u Mošćenicama
6. Prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2015.
godinu
7. Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2015. godinu
8. Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Mošćenička Draga za 2015. godinu
9. Prijedlog I. Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za
2015. godinu
10. Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u Općini
Mošćenička Draga za 2015. godinu
11. Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu u Općini
Mošćenička Draga za 2015. godinu
12. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o plaći i drugim primanjima službenika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mošćenička Draga
13. RAZNO
Utvrđuje se da je u 19,08 sati na sjednicu Općinskog vijeća pristupio Tin
Armanda.
Ad. 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 18. 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 18. sjednice Općinskog vijeća, te je jednoglasno donesena
ODLUKA o usvajanju zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine
Mošćenička Draga.
Zbog tehničkih problema vezanih uz prezentaciju Jedinstvene baze podataka o
nerazvrstanim cestama na području Općine Mošćenička Draga prelazi se na toč. 3. i
daljnje točke dnevnog reda.

3

Ad. 3. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za grč. 173 k.o.
Mošćenice, k.č. 791/3 i k.č. 791/9 k.o. Mošćenice
Predsjednik Općinskog vijeća zamolio je pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela
za uvodno obrazloženje prijedloga Zaključka.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela navela je da je, sukladno članku 37.
Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, vlasnik koji namjerava prodati kulturno
dobro, dužan kulturno dobro istodobno ponuditi Županiji, Gradu ili Općini na čijem
se području to kulturno dobro nalazi, navodeći cijenu i druge uvjete prodaje. Franko
Senčić iz Mošćeničke Drage, Sveti Petar 30, kao vlasnik i posjednik grč. 173 k.o.
Mošćenice, k.č. 791/3 i k.č. 791/9 k.o. Mošćenice, podnio je Općini Mošćenička
Draga, ponudu za ostvarenje prava prvokupa za grč. 173 k.o. Mošćenice, k.č. 791/3 i
k.č. 791/9 k.o. Mošćenice, a sukladno obvezi vlasnika kulturnog dobra iz članka 37.
Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Ponuđena kupoprodajna cijena iznosi
300,00 EUR/m2 za grč. 173 i k.č. 791/9 k.o. Mošćenice odnosno 100,00 EUR/m2 za
k.č. 791/3 k.o. Mošćenice, plativo u protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju
HNB na dan isplate. Komisija za nekretnine je na terenu utvrdila da predmetne
nekretnine nalaze se u području naselja Sv. Ivan, grč. 173 k.o. Mošćenice u naravi
predstavlja garažu, a k.č. 791/9 i k.č. 791/3 k.o. Mošćenice u naravi predstavlja šumu.
Budući da Općina Mošćenička Draga nema interesa za kupnju navedenih nekretnina,
niti su u Proračunu za isto osigurana sredstva, predlaže se donošenje Zaključka o
nekorištenju prava prvokupa.
Kako nije bilo pitanja, predsjednik Općinskog vijeća stavio je na glasanje
prijedlog Zaključka te je jednoglasno donesen
Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za grč. 173 k.o. Mošćenice, k.č.
791/3 i k.č. 791/9 k.o. Mošćenice
Ad. 4. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje
komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina – čišćenje obalne crte i
plaža na području Općine Mošćenička Draga za period od 01. lipnja 2015. do 30.
rujna 2015.
Predsjednik Općinskog vijeća zamolio je pročelnicu Jedinstvenog upravnog
odjela za uvodno obrazloženje prijedloga Odluke.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela navela je da je sukladno Zakonu o
komunalnom gospodarstvu i Odluci o komunalnim djelatnostima na području Općine
Mošćenička Draga, općinski načelnik dana 15. travnja 2015. uputio poziv za
podnošenje ponuda za obavljanje za komunalne djelatnosti temeljem ugovora
održavanje čistoće javnih površina – čišćenje obalne crte i plaža na području Općine
Mošćenička Draga, za period od 01. lipnja do 30. rujna 2015., trojici ponuditelja, i to:
trgovačkom obrtu „DIJANA“ vl. Nikola Uzelac, Zagorje, Kalina 18 C, Brseč,
trgovačkom društvu „PARKIND MD“ d.o.o. Mošćenička Draga, Barba Rike 7 i Obrtu
za uređenje i održavanje okoliša „KOSERIĆ“ vl. Borka Uhač, Sv. Jelena 33, Brseč.
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Pozive za podnošenje ponuda sva trojica kandidata su uredno zaprimili, a ponudu
je predao samo Trgovački obrt „DIJANA“. Pravovaljanom ponudom ponuđene su
cijene: 2.500,00 kuna mjesečno za čišćenje plaža (plaža I, II, Sv. Ivan i Senjevac) i
70,00 kuna dnevno (radnim danom) odnosno 140,00 kuna dnevno (vikendom i
praznikom) za odvoz otpada s plaža, te u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno za
čišćenje plaže i odvoz otpada s plaže – plaža Klančac u Brseču, hitne intervencije po
nalogu naručitelja, obračun po stvarno izvedenim radovima (maksimalno do 2.000,00
kn).
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća stavio je na
glasanje prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje
komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina – čišćenje obalne crte i
plaža na području Općine Mošćenička Draga za period od 01. lipnja 2015. do 30.
rujna 2015., te je jednoglasno donesena
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne
djelatnosti održavanja čistoće javnih površina – čišćenje obalne crte i plaža na
području Općine Mošćenička Draga za period od 01. lipnja 2015. do 30. rujna
2015.
Ad. 5. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje
muzejske zbirke i toša u Mošćenicama
Predsjednik Općinskog vijeća zamolio je pomoćnicu pročelnice za financijske
i računovodstvene poslove za uvodno obrazloženje prijedloga Odluke.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove navela je da je
u provedenom postupku davanja predmetne koncesije, po objavljenoj obavijesti o
namjeri davanja koncesije pristigla jedna ponuda, i to trgovačkog društva KORD
d.o.o. Mošćenice 45, Mošćenička Draga. Koncesija se daje na vremensko razdoblje
od 4 godine, naknada je 25.000,00 kuna na godišnjoj razini. Stručno povjerenstvo za
koncesiju za gospodarsko korištenje muzejske zbirke i toša u Mošćenicama izvršilo je
pregled i ocjenu ponuda, na temelju uvjeta i kriterija iz dokumentacije za nadmetanje,
te je utvrđeno da je ponuda trgovačkog društva KORD d.o.o. valjana i u svemu u
skladu s uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje, te odredbama Zakona o
koncesijama.
Nedeljko Dražul postavio je pitanje da li turistički autobusi koji dovoze
posjetitelje u Muzejsku zbirku i Toš i koriste parkirališni prostor na „Pišćetke“ plaćaju
Općini naknadu za parkiranje.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove odgovorila je
da naplata parkiranja autobusa nije predmet Odluke o davanju koncesije za
gospodarsko korištenje muzejske zbirke i toša u Mošćenicama.
Općinski načelnik odgovorio je da se predmetni parkirališni prostor za
autobuse naplaćuje tijekom ljetnih mjeseci kada se naplaćuje parkiranje u
Mošćeničkoj Dragi.
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Jasenka Rutar postavila je pitanje da
posjetitelje u centru Mošćenica.

li

autobusi

i

dalje

iskrcavaju

Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove odgovorila je
da je iskrcavanje posjetitelja u Mošćenicama odobreno, ali autobusi moraju parkirati
na predviđenom prostoru za parkiranje „Pišćetak“
Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali Jasenka Rutar, Nedeljko Dražul.
predsjednik Općinskog vijeća, Robert Dundara, Kristijan Dražul, predsjednik
Općinskog vijeća stavio je na glasanje Odluku jednoglasno je donesena
Odluka o davanju koncesije za gospodarsko korištenje muzejske zbirke i
toša u Mošćenicama
Ad. 6. Prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za
2015. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća zamolio je pomoćnicu pročelnice za financijske
i računovodstvene poslove za uvodno obrazloženje prijedloga Odluke.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove navela je da
su I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2015. godinu
sastavljene radi rasporeda viška prihoda iz 2014. godine i radi usklađenja prihoda i
rashoda Proračuna sa dosadašnjim ostvarenjem i očekivanom realizacijom do kraja
proračunske godine. Potom je detaljno objasnila sve promjene na prihodovnoj i
rashodovnoj strani Proračuna.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu.
Nedeljko Dražul zatražio je pojašnjenje dodatnih troškova koji terete zgradu
javne namjene, a zbog radova u ulici Barba Rike, tko je previdio te troškove odnosno
čijom greškom navedeni radovi nisu predviđeni u projektnoj dokumentaciji.
Nevio Premuš, nadzorni inženjer odgovorio je da se nerazvrstana cesta –
pristup zgradi javne namjene korigirala zbog loše infrastrukture. Projektnom
dokumentacijom projektirana je građevina na parceli na kojoj se gradi, ista nije
obuhvaćala cestu koja služi kao pristup zgradi. Sanacijom predmetne nerazvrstane
ceste napravljen je nagib ceste radi boljeg slijevanja otpadnih voda. Moguće je da
projektant nije na vrijeme uočio potrebu sanacije te ceste.
Nedeljko Dražul istaknuo je da se radi o očitom propustu projektanta koji
navedene radove nije predvidio prilikom izrade projektne dokumentacije.
Kristijan Dražul postavio je pitanje zbog čega je autobusna čekaonica na
Martini skuplja od autobusne čekaonice Rovini i autobusne čekaonice Mišćići.
Pomoćnica pročelnice odgovorila je da je za autobusnu čekaonicu Rovini
dostavljena ponuda, temeljem koje su utvrđeni točni troškovi izgradnje iste, dok za
autobusnu čekaonicu Martina ponuda još nije dostavljena pa se radi o predviđenim
troškovima.
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Jasenka Rutar zatražila je pojašnjenje troškova nabave i mogućnosti nabave
kompostera.
Pomoćnica pročelnice odgovorila je da je Općina kupila 13 kompostera,
nabavu daljnjih 13 kompostera financirala je Primorsko-goranska županija. U
Proračunu su osigurana dodatna sredstva za nabavu kompostera, a kako bi se kupio
dovoljan broj kompostera za sve zainteresirane prema popisu koji je Općini dostavio
Komunalac. Ukoliko postoji još zainteresiranih za nabavu kompostera, a isti nisu
uvršteni u popis koji je Općini dostavio Komunalac, isti mogu podnijeti zahtjev
Općini, o kojem će se odlučivati naknadno.
Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća stavio je
na glasanje I. izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2015. godinu
te su jednoglasno donesene
I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2015. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da se prelazi na 2. točku dnevnog reda.
Ad. 2. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine
Mošćenička Draga i prezentacija Jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim
cestama na području Općine Mošćenička Draga
Predsjednik Općinskog vijeća zamolio je pročelnicu Jedinstvenog upravnog
odjela za kratko obrazloženje prijedloga Odluke te pozvao izvjestitelja po ovoj toč.
dnevnog reda dr.sc. Ivicu Barišića, dipl.ing.prometa na prezentaciju Jedinstvene baze
podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Mošćenička Draga
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela navela je da je uz prijedlog Odluke
dostavljeno obrazloženje prijedloga Odluke u kojem je navedena pravna osnova
donošenja odluke, i to Zakon o cestama, Zakon o sigurnosti prometa na cestama i
Zakon o komunalnom gospodarstvu. Postojeća Odluka o nerazvrstanim cestama
donesena je 1996. godine, te ju je stoga potrebno uskladiti s novim zakonskim
odredbama. Održavanje nerazvrstanih cesta je komunalna djelatnost utvrđena
člankom 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Način obavljanja komunalne
djelatnosti određen je u članku 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Temeljem
navedene odredbe Zakona, komunalne djelatnosti, pa tako i održavanje nerazvrstanih
cesta, mogu obavljati trgovačka društva koje osniva jedinica lokalne samouprave kao
i fizičke i pravne osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih
poslova. Zakon o sigurnosti prometa na cestama nerazvrstanu cestu definira kao
površinu koja se koristi za promet po bilo kojoj osnovi i koja je dostupna većem broju
raznih korisnika poput seoskih, poljskih i šumskih putova, putova na nasipima za
obranu od poplava, pristupnih cesta i prostora parkirališta, benzinskih crpki i slično.
Zakonom o cestama, za razliku od ranijeg Zakona o javnim cestama, sveobuhvatno je
normirana materija vezana uz nerazvrstane ceste, koje su definirane kao ceste koje se
koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod
uvjetima određenim Zakonom i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne
ceste u smislu Zakona. U Zakonu o cestama prvi put se definira nerazvrstana cesta
kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na čijem se
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području nalazi. Nerazvrstana cesta ne može otuđiti iz vlasništva jedinice lokalne
samouprave niti se na njoj mogu stjecati stvarna prava, osim prava služnosti i prava
građenja radi građenja građevina sukladno odluci izvršnog tijela jedinice lokalne
samouprave, pod uvjetom da tako izgrađene građevine ne ometaju odvijanje prometa i
održavanje nerazvrstane ceste. Zakonom o cestama određuje se da se ne može otuđiti
nekretnina koja je izvlaštenjem, pravnim poslom ili na drugi način postala vlasništvo
jedinice lokalne samouprave, a lokacijskom dozvolom je predviđena za građenje
nerazvrstane ceste. Pravni status javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti
može se ukinuti kada je trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste ili
njezinog dijela, a nekretnina kojoj prestane taj status ostaje u vlasništvu jedinice
lokalne samouprave. Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
nerazvrstane ceste ili njezinog dijela donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne
samouprave, a odluka se dostavlja nadležnom sudu radi provedbe brisanja statusa
javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste u zemljišnoj knjizi. Po prvi puta u
Zakonu o cestama propisano je da se odredbe Zakona koje uređuju poslove građenja,
održavanja i zaštite na javnim cestama odgovarajuće primjenjuju i na nerazvrstane
ceste. Uz Odluku donosi se i Registar nerazvrstanih cesta na području Općine
Mošćenička Draga, koji će prezentirati dr.sc. Ivica Barišić, dipl.ing.prometa.
Dr.sc. Ivica Barišić, dipl.ing.prometa naveo je da je Zakon o cestama propisao
da su nerazvrstane ceste javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne
samouprave na čijem se području nalaze. Registar nerazvrstanih cesta potreban je
kako bi jedinica lokalne samouprave mogla gospodariti nerazvrstanim cestama koje se
nalaze na njenom području. Zakon o cestama je u članku 107. propisao da jedinice
lokalne samouprave vode jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama. Baza
nerazvrstanih cesta na području Općine Mošćenička Draga, koju je sačinio u suradnji
s Nevio Premušem sadrži popis svih nerazvrstanih cesta na području jedinice Općine
Mošćenička Draga. Cestovnu mrežu na području Općine Mošćenička Draga čini
sustav razvrstanih javnih cesta koje su kategorizirane kao državne, županijske, lokalne
ceste te ostale nerazvrstane ceste. Sukladno Zakonu o cestama, javnim cestama
smatraju se državne, županijske i lokalne ceste, dok se nerazvrstane ceste smatraju
također javnim cestama, ali ne u smislu tog Zakona, te su definirane su kao ceste koje
se koriste za promet po bilo kojoj osnovi, koje su dostupne većem broju raznih
korisnika i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim
posebnim zakonom i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u
smislu Zakona o cestama. Kategorizirane javne ceste na području Općine Mošćenička
Draga su jedna državna cesta D66, jedna županijska cesta i jedna lokalna cesta, dok su
sve ostale ceste na području Općine Mošćenička Draga nerazvrstane ceste. Osnovni
ciljevi izrade Registra nerazvrstanih cesta je uvid u postojeće stanje nerazvrstanih
cesta, klasifikacija nerazvrstanih cesta na području Općine Mošćenička Draga,
jednoznačno označavanje nerazvrstanih cesta, stvaranje baze podataka o
nerazvrstanim cestama koja se može sustavno dalje nadograđivati i prema potrebi
proširivati. Jednoznačno označavanje nerazvrstanih cesta olakšat će evidenciju stanja,
planiranje rekonstrukcija i poboljšanja, te vođenje evidencija kod izdavanja odobrenja
za radove na javnim cestama. Ovim registrom svaka nerazvrstana cesta dobila je svoj
jedinstveni broj, što olakšava evidenciju iste kod kasnijih radova na istoj. Područje
Općine je ovim Registrom podijeljeno u šest sektora, i to Sektor „A“: Kraj-Sv. Anton
– Sučići – Obrš, Sektor „B“: Mošćenička Draga, Sektor „C“: Mošćenice – Grabrova –
Kalac, Sektor „D“: Sv. Jelena – Golovik – Martina, Sektor „E“: Brseč – Zagore,
Sektor „F“: Mala Učka. Potom je podjela na sektore prikazana na Karti koja je
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sastavni dio Registra, te je svaki sektor dodatno pojašnjen. Registar nerazvrstanih
cesta na području Općine Mošćenička Draga sastoji se od kartografskih priloga
(Karte) i tabličnih priloga (Tablice) koji su podijeljeni prema sektorima od „A“ do
„G“. Nerazvrstane ceste, prema svom prometnom značaju i prometnoj funkciji, dijele
se u četiri kategorije, i to nerazvrstane ceste 1. reda (broj 01-010), nerazvrstane ceste
2. reda (broj 011-040, nerazvrstane ceste 3. reda (broj 041-080) i nerazvrstane ceste 4.
reda (broj 081-011). Prednost ovakvog načina kategorizacije i označavanja cesta je u
tome što se ovakav sustav može kontinuirano nadograđivati dodavanjem novih
brojeva za novoizgrađene ceste, a da postojeće kategorizirane ceste ostaju
nepromijenjene. Dakle, registar se stalno može nadopunjavati. Obveza jedinice
lokalne samouprave bila bi da sve nerazvrstane ceste na svom području evidentira u
katastru. U registru je također upisana dužina cesta, te vrsta kolničkog zastora na
nerazvrstanoj cesti prema tome da li se radi o asfaltu, betonu ili zemljanoj cesti, a za
asfaltne kolnike naveden je opis stanja kolnika. Evidentirana je ocjena opremljenosti
ceste sa prometnom signalizacijom (okomita i horizontalna signalizacija), te je
označeno da li je na cesti postavljena prometna signalizacije, da li je ista potpuna i u
skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima i opremi na cestama. U rubrici Ostalo
evidentirane su ostale pojedinosti i napomene vezane uz pojedinu cestu, koje se
uglavnom odnose na prometnu opremu i ograničenja, eventualne probleme na cesti
(opasni zavoji, problem mimoilaženja i sl.). Prema ukupnom broju evidentiranih
nerazvrstanih cesta na području Općine Mošćenička Draga sveukupno je evidentirano
179 dionica nerazvrstanih cesta, razvrstanih po kategorijama. Ukupna dužina svih
evidentiranih nerazvrstanih cesta na području Općine Mošćenička Draga iznosi 56
kilometara, najveći broj nerazvrstanih cesta je širine 2,5 – 3,0 metara, dok su ceste s
većom širinom rijetke. Asfaltirano je ukupno 32 km cesta, betonskih cesta ima 2,85
km, a zemljanih cesta ukupno 21,37 km. Najčešća oštećenja kolnika su mrežaste
pukotine i udarne rupe. Što se tiče prometne signalizacije, postojeći znakovi na
nerazvrstanim cestama većinom su postavljeni u skladu s Pravilnikom o prometnim
znakovima, dio prometnih znakova je staro i dotrajalo, ima nešto nevažećih prometnih
znakova, koje je potrebno zamijeniti i uskladiti s važećim Pravilnikom, što je obveza
jedinice lokalne samouprave. Zaključno ističe da je prednost ovakvog načina izrade
baze podataka o nerazvrstanim cestama u tome što se ovakav sustav može
kontinuirano nadopunjavati dodavanjem novih dionica novoizgrađene cestovne
mreže, a da postojeće kategorizirane ceste ostaju nepromijenjene. Budući su prema
Zakonu o cestama nerazvrstane ceste u vlasništvu jedinica lokalne samouprave te
nadležnost za njihovo održavanja prelazi na jedinice lokalne samouprave, izrada
Registra i baze podataka u kojoj su evidentirane nerazvrstane ceste od velike je
važnosti.
Predsjednik Općinskog vijeća zahvalio je dr.sc.
dipl.ing.prometa na iscrpnom izlaganju te otvorio raspravu.

Ivici

Barišiću,

Edvin Rutar postavio je pitanje kako je jedinica lokalne samouprave došla u
vlasništvo nerazvrstanih cesta.
Dr.sc. Ivica Barišića, dipl.ing.prometa odgovorio je da je vlasništvo jedinica
lokalne samouprave nad cestama utvrđeno samim zakonom, i to Zakonom o cestama,
koji propisuje da ceste koje su do određenog, u Zakonu navedenog datuma, bile u
prometnoj funkciji postaju samim Zakonom vlasništvo jedinice lokalne samouprave.
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Ukoliko nerazvrstane ceste u katastru nisu evidentirane kao takve, jedinica lokalne
samouprave ima obvezu provesti odgovarajući postupak kako bi se iste evidentirale.
Uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali općinski načelnik, pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela, Edvin Rutar.
Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća stavio je
na glasanje prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine
Mošćenička Draga, te je sa 10 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ glasom donijeta
Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Mošćenička Draga
Općine Mošćenička Draga
Utvrđuje se da su u 20,03 sjednicu Općinskog vijeća napustili dr.sc. Ivica
Barišić i Nevio Premuš.
Utvrđuje se da je u 20,05 sjednicu Općinskog vijeća napustio Tin Armanda.
Ad. 7. Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2015.
godinu
Predsjednik Općinskog vijeća zamolio je pomoćnicu pročelnice za financijske
i računovodstvene poslove za uvodno obrazloženje prijedloga Odluke.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove navela je da je
navedeni Program izmijenjen u skladu sa I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine
Mošćenička Draga za 2015. godinu.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu.
Nedeljko Dražul zatražio je pojašnjenje stavke Rasvjeta povijesnog središta
Mošćenice.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove odgovorila je
da se radi o projektu uređenja šetnice oko Mošćenica (stara gradska jezgra). Uređenje
se planira na dvije stavke, i to na stavkama Javna rasvjeta povijesnog središta
Mošćenica i Uređenje šetnice oko Mošćenica. Radovi se planiraju financirati
djelomično iz sredstava Ministarstava turizma, na čiji se natječaj Općina prijavila
Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća stavio je
na glasanje Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2015. godinu.
Jednoglasno su donesene
I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2015. godinu
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Ad. 8. Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2015. godinu
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove navela je da je
i ovaj program usklađen sa izmjenama u Proračunu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća stavio je na
glasanje Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Mošćenička Draga za 2015. godinu, te su jednoglasno donesene
I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Mošćenička Draga za 2015. godinu
Ad. 9. Prijedlog I. Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih
građevina za 2015. godinu
Nedeljko Dražul postavio je pitanje da li će se u vezi sa stavkom Uređaj za
pročišćavanje otpadnih voda Brseč – otkup zemljišta konačno nešto poduzeti.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela odgovorila je da je prilikom
utvrđivanja vlasnika zemljišta planiranog za otkup za Uređaj za pročišćavanje
otpadnih voda Brseč utvrđeno da je u zemljišnim knjigama kao jedan od vlasnika
upisana pok. osoba, te su osobe koje tvrde da su njegovi zakonski nasljednici upućeni
na pokretanje ostavinskog postupka. Nakon dovršenog ostavinskog postupka može se
pristupiti rješavanju imovinskopravnih odnosa radi otkupa predmetnog zemljišta.
Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća stavio je
na glasanje Prijedlog I. Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina
za 2015. godinu jednoglasno su donesene
I. Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2015.
godinu

Ad. 10. Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi
u Općini Mošćenička Draga za 2015. godinu
Sanja Knapić zatražila je pojašnjenje stavke Projekt uređenja trga ispred crkve
Sv. Jurja u Brseču.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove odgovorila je
da se sredstva prenose iz godine u godinu, navedeni projekt još nije realiziran.
Uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali općinski načelnik, zamjenik
općinskog načelnika, Vanda Smolić, Edvin Rutar, Nedeljko Dražul, Robert Dundara.
Predsjednik Općinskog vijeća stavio je na glasanje Prijedlog I. Izmjene i
dopune Programa javnih potreba u kulturi u Općini Mošćenička Draga za 2015.
godinu te su jednoglasno donesene
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I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u Općini
Mošćenička Draga za 2015. godinu

Ad. 11. Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u
zdravstvu u Općini Mošćenička Draga za 2015. godinu
Edvin Rutar postavio je pitanje kada će se preseliti ambulanta opće medicine.
Općinski načelnik odgovorio je kada se dovrši izgradnja zgrade javne
namjene, nakon provedenih potrebnih postupaka i dobivenih suglasnosti nadležnih
tijela.
Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća stavio je
na glasanje Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u zdravstvu u
Općini Mošćenička Draga za 2015. godinu te su jednoglasno donesene
I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu u Općini
Mošćenička Draga za 2015. godinu
Ad. 12. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o plaći i drugim primanjima
službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mošćenička Draga
Predsjednik Općinskog vijeća zamolio je pročelnicu Jedinstvenog upravnog
odjela za uvodno obrazloženje prijedloga Odluke.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela navela je da se planira na određeno
vrijeme od šest mjeseci zaposliti administrativni referent, radi privremenog povećanja
opsega poslova. Potrebno je izraditi Registar nekretnina u vlasništvu Općine, na što je
upućeno i primjedbama Revizije. Administrativni referent radit će i na poslovima
urudžbenog zapisnika i svim ostalim administrativnim poslovima, koji se tijekom
ljetnih mjeseci kada je komunalni redar najčešće na terenu, ne stignu obaviti. Kako bi
se mogao raspisati natječaj, kasnije isplaćivati plaća potrebno je predvidjeti
koeficijent za obračun plaće, pa je u postojećoj Odluci o plaći i drugim primanjima
službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mošćenička kod radnog mjesta
komunalni redar s koeficijentom 1,28 dodano radno mjesto administrativni referent.
Predsjednik Općinskog vijeća stavio je na glasanje Prijedlog Odluke o dopuni
Odluke o plaći i drugim primanjima službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Mošćenička Draga te je jednoglasno donesena
Odluka o dopuni Odluke o plaći i drugim primanjima službenika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mošćenička Draga
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Ad. 13. RAZNO
1. Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove navela je da
je općinski načelnik dužan općinsko vijeće mjesečno obavještavati o korištenju
proračunske zalihe. Prvi dio proračunske zalihe za 2015. godinu potrošen je u ožujku
2015. godine za dopremu i razvlačenje zemlje na javnu površinu kod autobusne
stanice u Mošćeničkoj Dragi. Utrošeno je 4.593,75 kuna. Planirana proračunska zaliha
za 2015. godinu je 30.000,00 kuna i na dan 31. ožujka 2015. preostala sredstva
proračunske zalihe iznose 25.406,25 kuna.
2. Općinski načelnik obavijestio je vijećnike da će na dnevnom redu iduće
sjednice Općinskog vijeća biti vjerojatno Odluka o donošenju PUR-a Općine
Mošćenička Draga, a 26. svibnja 2015. će u hotelu „Marina“ PORIN održati
prezentaciju projekta kojeg radi u suradnji s jednom slovenskom općinom, pa bi tada
PORIN mogao prezentirati i PUR Općine Mošćenička Draga.
3. Općinski načelnik i pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela obavijestili su
vijećnike da je donesena presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske kojom
je poništeno rješenje Povjerenstva za žalbe Državne uprave za zaštitu i spašavanje od
26. srpnja 2011. i rješenje Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda za
zaštitu i spašavanje Rijeka od 07. lipnja 2011. kojim je Općini Mošćenička Draga za
potrebe financiranja redovne djelatnosti dobrovoljnog vatrogastva u korist DVD-a
Sisol bila naložena uplata iznosa od 151.383,54 kuna za 2009. godini i iznosa od
174.250,48 kuna za 2010. godinu. Protiv rješenja Državne uprave za zaštitu i
spašavanje, Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka kojim je bila naložena
uplata sredstava za 2009. i 2010. godinu, kada DVD Sisol uopće nije obavljao svoju
djelatnost niti je imalo sredstva i ljudstva potrebna za obavljanje vatrogasne
djelatnosti, Općina je podnijela žalbu, koja je odbijena rješenjem Povjerenstva za
žalbe Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Protiv drugostupanjskog rješenja Općina
je pokrenula upravni spor podnošenjem upravne tužbe, koje je uvažena presudom
Visokog upravnog suda.
4. Kristijan Dražul postavio je pitanje da li će izgradnja zgrade javne namjene
biti dovršena do 01. lipnja 2015.
Općinski načelnik i pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene
poslove odgovorili su da je rok završetka radova 18. svibnja 2015. te bi do 01. lipnja
2015. zgrada trebala biti gotova, ali je moguće da dođe do malog kašnjenja završetka
radova.
5. Nedeljko Dražul postavio je pitanje da li je Općina donijela novu Odluku o
izvođenju građevinskih radova za vrijeme turističke sezone.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela odgovorila je da prema odredbama
novog Zakona o gradnji, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave po
prethodno pribavljenom mišljenju turističke zajednice općine odnosno grada može
odlukom za određene vrste građevina, na određenim područjima, odrediti razdoblje
iduće godine i vrijeme u kojem se ne mogu izvoditi zemljani radovi i radovi na
izgradnji konstrukcije građevine u određenom vremenskom razdoblju. Prema novom
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Zakonu, razdoblje zabrane za zemljane i radove na izgradnji konstrukcije građevine
određuje se za slijedeću godinu, odnosno odluka se donosi ove godine za iduću. Kako
prošle godine Općina nije donijela takvu odluku, za ovu godinu je i dalje na snazi
postojeća Odluka o vremenu izvođenja građevinskih radova. Planira se donijeti nova
Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova za slijedeću godinu.
6. Nedeljko Dražul istaknuo je da bi na web stranici Općine trebalo
objavljivati koji su projekti Općine u tijeku.
Uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali Nedeljko Dražul, pomoćnica
pročelnice za financijske i računovodstvene poslove, općinski načelnik, Edvin Rutar,
7. Edvin Rutar istaknuo je da se na trgu u Mošćenicama nagnuo se kip Sv.
Ivana, te je zaključeno da će komunalni redar izaći na teren.
8. Robert Dundara istaknuo je da bi trebalo pokositi raslinje uz ulicu Sv. Petar
9. Robert Marinac postavio je pitanje da li će se i ove godine provesti košnje u
Brseču.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove odgovorila je
da su u Proračunu predviđena sredstava za dvije proljetne i jednu jesensku košnju.
Uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali općinski načelnik, zamjenik
općinskog načelnika, Vanda Smolić, Robert Dundara, Robert Marinac, Nedeljko
Dražul, Ferucio Senčić.
10. Vanda Smolić postavila je pitanje kome je povjereno saniranje klupa na
području Općine Mošćenička Draga.
Pomoćnica pročelnice odgovorila je da je isto povjereno društvu Stolar d.o.o.
iz Lovrana, a većina klupa je sanirana.
11. Edvin Rutar istaknuo je da bi Općina trebala razmisliti o uređenju
biciklističkih staza u šumskim terenima na području Općine.
Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća zaključio
je u 20,45 sati sjednicu Općinskog vijeća.
Zapisnik vodila:
Sanja Filčić
PROČELNICA
Sanja Filčić, dipl.iur.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Boris Škalamera

