REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/15-01/9
URBROJ: 2156/03-02-15-3
M. Draga, 17. prosinca 2015.

ZAPISNIK
sa 23. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA,
održane dana 26. studenog 2015. godine s početkom u 18,00 sati u općinskoj
vijećnici u M. Dragi, Trg slobode 7
Sjednicu je u 18,05 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, Edvin Rutar, Kristijan Dražul, Vanda Smolić, Jasenka
Rutar, Nedeljko Dražul, Ferucio Senčić.
Odsutni su: Robert Dundara, Robert Marinac i Tin Armanda.
Osim vijećnika, na sjednici su nazočni: općinski načelnik, Ratko Salamon,
dr.med., zamjenik općinskog načelnik Rikardo Staraj, pročelnica Jedinstvenog
upravnog odjela, Sanja Filčić, pomoćnice pročelnice za financijske i računovodstvene
poslove Silvija Vickić, komunalni redar, Robert Kosmić.
Predsjednik Općinskog vijeća predložio je da se dnevni red dostavljen
vijećnicima uz poziv za ovu sjednicu dnevnog reda dopuni točkom 21. koja glasi
„Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora“, dok je
točka 22. RAZNO.
Potom je stavio na glasovanje dopunjeni dnevni red, te je jednoglasno usvojen
slijedeći
Dnevni

red

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 22. sjednice Općinskog vijeća
2. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova
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3. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje poslova preventivne
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Mošćenička Draga
4. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje poslova veterinarskohigijeničarske službe na području Općine Mošćenička Draga
5. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na
području Općine Mošćenička Draga
6. Prijedlog Odluke o prodaji k.č. 1998/4 k.o. Martina
7. Prijedlog Odluke o prodaji k.č. 3167/1, k.č. 3146/1 k.o. Brseč
8. Prijedlog Odluke o prodaji grč. 383 k.o. Draga
9. Prijedlog Odluke o prodaji dijela k.č. 1819/1 i dijela k.č. 1819/2 k.o. Kraj
10. Prijedlog Odluke o otkupu k.č. 1999/1 k.o. Kraj
11. Prijedlog Odluke o otkupu k.č. 985 k.o. Brseč
12. Prijedlog II. izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2015.
godinu
13. Prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom i
školskom odgoju i obrazovanju u Općini Mošćenička Draga za 2015. godinu
14. Prijedlog II. izmjene Programa javnih potreba u kulturi u Općini Mošćenička
Draga za 2015. godinu
15. Prijedlog I. izmjene Programa javnih potreba u sportu u Općini Mošćenička
Draga za 2015. godinu
16. Prijedlog II. izmjene Programa javnih potreba u zdravstvu u Općini
Mošćenička Draga za 2015. godinu
17. Prijedlog II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Mošćenička Draga za 2015. godinu
18. Prijedlog II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2015. godinu
19. Prijedlog II. izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2015.
godinu
20. Prijedlog I. izmjene Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene
poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Mošćenička Draga za
2015. godinu
21. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora
22. RAZNO
Utvrđuje se da je u 18,10 sati na sjednicu pristupio Robert Dundara.
Ad. 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 22. sjednice Općinskog vijeća
Predsjednik Općinskog vijeća upitao je da li netko od nazočnih ima primjedbu
na zapisnik.
Kristijan Dražul postavio je pitanje da li su unijeti ispravni brojevi katastarskih
čestica u Prijedlog Odluke o otkupu nekretnina koje se nalaze na području
nogometnog igrališta u Mošćeničkoj Dragi, koja je usvojena na prošloj sjednici
Općinskog vijeća, te je naveo da je ime Giampaolo Velčić pogrešno upisano.
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Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela odgovorila je da su u zapisnik i
odluku unijeti ispravni brojevi katastarskih čestica, što je vidljivo na stranici 4.
zapisnika. Ime Giampaola Velčića ispravno glasi Giampaolo, kako stoji u zapisniku.
Kako nije bilo daljnjih primjedbi na zapisnik, predsjednik Općinskog vijeća
dao je na glasanje zapisnik s 22. sjednice Općinskog vijeća, te je jednoglasno
donesena
ODLUKA o usvajanju zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine
Mošćenička Draga.
Ad. 2. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova
Predsjednik Općinskog vijeća zamolio je pročelnicu za uvodno obrazloženje
prijedloga Odluke.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela navela je da je 01. siječnja 2014.
godine stupio je na snagu novi Zakon o gradnji koji drukčije uređuje vrijeme
izvođenja radova od onog koje je vrijedilo ranije. Prema odredbama novog Zakona,
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 kalendarske godine i
vrijeme u kojemu se ne mogu izvoditi zemljani radovi i radovi na izgradnji
konstrukcije građevine u određenom vremenskom razdoblju. Odluka o zabrani
građenja ne odnosi se na građenje građevina i izvođenje radova za čije je građenje,
odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske, niti na izvođenje radova na
uklanjanju građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog
tijela državne vlasti. Na cijelom području Općine Mošćenička Draga sukladno
postojećoj Odluci zabranjeno je izvođenje svih vrsta građevinskih radova (pripremni,
zemljani, konstukterski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda,
postrojenja ili opreme) u vremenu od 01. lipnja do zaključno 15. rujna tekuće godine,
te u dane blagdana, 24. prosinca, uskršnji petak i uskršnju subotu i nedjeljama, dok se
prijedlogom nove Odluke u istom periodu godine zabranjuje izvođenje samo
zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine, a sukladno zakonskom
određenju. Iznimno, Općinski načelnik može odobriti izvođenje radova i u periodima
zabrane, a temeljem pisanog zahtjeva investitora ili izvođača radova, koji se mora
podnijeti najkasnije 15 dana prije dana na koji se zahtjev odnosi. U pripremi ove
Odluke pozvana je Turistička zajednice Općine Mošćenička Draga da se očituje o
vremenu zabrane izvođenja građevinskih radova, te je ista dostavila mišljenje da se u
razdoblju od 01. lipnja do 15. rujna 2016. godine u vremenu od 00:00 do 24:00
privremeno zabrani izvođenje građevinskih radova sukladno članku 132. Zakona o
gradnji.
Jasenka Rutar postavila je pitanje u čemu je razlika u odnosu na postojeću
Odluku o privremenoj zabrani izvođenja radova.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela odgovorila je da je prijedlogom
Odluke, u skladu sa novim Zakonom o gradnji, zabranjeno u periodima navedenim u
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Odluci izvođenje samo zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine,
dok su postojećom Odlukom bilo zabranjeno izvođenje svih vrsta građevinskih radova
(pripremni, zemljani, konstukterski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih
proizvoda, postrojenja ili opreme).
Nakon kraće rasprave, u kojoj su sudjelovali Kristijan Dražul, predsjednik
Općinskog vijeća, Nedeljko Dražul, predsjednik Općinskog vijeća stavio je na
glasovanje prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova, te je
jednoglasno donesena
Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova

Ad. 3. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje poslova preventivne
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Mošćenička Draga
Predsjednik Općinskog vijeća zamolio je pročelnicu za uvodno obrazloženje
prijedloga Odluke.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela navela je da je sukladno Odluci o
obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Mošćenička Draga proveden
postupak odabira osobe kojoj će biti povjereno obavljanje komunalne djelatnosti
poslova preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, na vrijeme od tri godine,
i to prikupljanjem ponuda, obzirom se radi o vrijednosti poslova komunalnih
djelatnosti koji u godišnjem iznosu ne prelazi 70.000,00 kn, bez PDV-a. Općinski
načelnik je uputio poziv za podnošenje ponuda za obavljanje navedene komunalne
djelatnosti četvorici ponuditelja, i to: trgovačkom društvu „CRIKVENICA –
OPATIJA – EKO“ d.o.o. Opatija, trgovačkom društvu „DEZINSEKCIJA„ d.o.o.
Rijeka, Obrtu za pranje i čišćenje, dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju „EKO
SERVIS MATIĆ“ vl. Nikola Matić Pazin i trgovačkom društvu VETERINARSKA
STANICA RIJEKA d.o.o. Rijeka. Imenovano je Povjerenstvo za provedbu postupka
prikupljanja ponuda. Postupak prikupljanja ponuda započeo je pozivom dana 15.
listopada 2015. Poziv za podnošenje ponuda svi kandidati su uredno zaprimili.
Ponudu su predali trgovačko društvo „CRIKVENICA – OPATIJA – EKO“ d.o.o.
Opatija, u godišnjem iznosu od 18.000,00 kuna bez PDV-a, trgovačko društvo
„DEZINSEKCIJA„ d.o.o. Rijeka u godišnjem iznosu od 25.000,00 kuna bez PDV-a,
te Obrt za pranje i čišćenje, dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju „EKO SERVIS
MATIĆ“ Pazin u godišnjem iznosu od 14.990,00 kuna bez PDV-a. Kriterij za odabir
najpovoljnije ponude je prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom
cijenom. Analizom pristiglih ponuda Povjerenstvo je utvrdilo da je ponuda Obrta za
pranje i čišćenje, dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju „EKO SERVIS MATIĆ“
Pazin najpovoljnija pristigla ponuda s obzirom na kriterij za odabir ponude. Stoga se
prijedlogom Odluke predlaže za odabir kao najpovoljnija ponuda Obrta za pranje i
čišćenje, dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju „EKO SERVIS MATIĆ“ Pazin.
Predsjednik Općinskog vijeća stavio je na glasanje prijedlog Odluke, te je
jednoglasno donesena
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Odluka o izboru osobe za obavljanje poslova preventivne dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije na području Općine Mošćenička Draga

Ad. 4. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje poslova
veterinarsko-higijeničarske službe na području Općine Mošćenička Draga
Predsjednik Općinskog vijeća zamolio je pročelnicu za uvodno obrazloženje
prijedloga Odluke.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela navela je da je sukladno Odluci o
obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Mošćenička Draga proveden
postupak odabira osobe kojoj će biti povjereno obavljanje komunalne djelatnosti
poslova veterinarsko-higijeničarske službe na području Općine Mošćenička Draga, na
vrijeme od tri godine, i to prikupljanjem ponuda, obzirom se radi o vrijednosti poslova
komunalnih djelatnosti koji u godišnjem iznosu ne prelazi 70.000,00 kn, bez PDV-a.
Općinski načelnik je uputio poziv za podnošenje ponuda za obavljanje navedene
komunalne djelatnosti trojici ponuditelja, i to Veterinarskoj ambulanti Opatija d.o.o.,
Veterinarskoj ambulanti Buzet d.o.o. i Veterinarskoj stanici Rijeka d.o.o. Imenovano
je Povjerenstvo za provedbu postupka prikupljanja ponuda. Postupak prikupljanja
ponuda započeo je pozivom dana 15. listopada 2015. Poziv za podnošenje ponuda svi
kandidati su uredno zaprimili. Ponudu su predale Veterinarska ambulanta Opatija
d.o.o. i Veterinarska stanica Rijeka d.o.o. Veterinarska ambulanta Opatija predala je
ponudu u mjesečnom iznosu od 1.200,00 kuna bez PDV-a, a Veterinarska stanica
Rijeka d.o.o. u mjesečnom iznosu od 1.150,00 kuna bez PDV-a. Kriterij za odabir
najpovoljnije ponude je prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom
cijenom. Analizom pristiglih ponuda Povjerenstvo je utvrdilo da je ponuda
Veterinarske stanice Rijeka d.o.o. najpovoljnija pristigla ponuda s obzirom na kriterij
za odabir ponude. Stoga se prijedlogom Odluke predlaže za odabir kao najpovoljnija
ponuda Veterinarske stanice Rijeka d.o.o.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća stavio je na
glasanje prijedlog Odluke, te je jednoglasno donesena
Odluka o izboru osobe za obavljanje poslova veterinarsko-higijeničarske
službe na području Općine Mošćenička Draga
Ad. 5. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih
poslova na području Općine Mošćenička Draga
Predsjednik Općinskog vijeća zamolio je pomoćnicu pročelnice za financijske
i računovodstvene poslove za kratko obrazloženje prijedloga odluke.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove navela je da je
obavljanje dimnjačarskih poslova sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu
smatra se komunalnom djelatnošću, koja se, kao i ostale komunalne djelatnosti,
prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi obavljaju u
samoupravnom djelokrugu jedinice lokalne samouprave. Sukladno Odluci o
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komunalnim djelatnostima na području Općine Mošćenička Draga, obavljanje
dimnjačarskih poslova obavljaju pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o
koncesiji. Postupak davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na
području Općine Mošćenička Draga započeo je danom slanja na objavu Obavijesti o
namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 12.
listopada 2015. godine. Slijedom objavljene Obavijesti o namjeri davanja koncesije
pristigla je samo jedna ponuda i to ponuda ponuditelja Obrta za dimnjačarske usluge
„Kovačić“, vl. Krešimir Kovačić, Donji Dragonožec, s ponuđenom godišnjom
naknadom za koncesiju u iznosu od 6.313,00 kuna, koja je viša od početne godišnje
nakade za koncesiju navedene u Dokumentaciji za nadmetanje, koja je iznosila
5.000,00 kuna i koja je ponuda ocjenjena valjanom. Stoga se Općinskom vijeću da
donese Odluku o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području
Općine Mošćenička Draga Obrtu za dimnjačarske usluge „Kovačić“, vl. Krešimir
Kovačić, na vrijeme od četiri godine.
Utvrđuje se da je jednoglasno donesena
Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na
području Općine Mošćenička Draga
Ad. 6. Prijedlog Odluke o prodaji k.č. 1998/4 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 30. listopada
2015. Početna cijena bila je 75.000,00 kuna. Dana 17. studenog 2015. provedeno je
javno otvaranje ponuda. Za kupnju navedene nekretnine zaprimljena jedna ponuda, i
to ponuda trgovačkog društva KOTUR d.o.o. Mošćenička Draga. Navedena ponuda,
koja je uredna i sadrži sve potrebne isprave, glasi na iznos od 76.000,00 kuna. Stoga
se predlaže donošenje Odluke o prodaji – izboru ponuditelja kojom će se
najpovoljnijim ponuđačem za kupoprodaju k.č. 1998/4 k.o. Martina utvrditi trgovačko
društvo KOTUR d.o.o. Golovik 35A, Mošćenička Draga.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća stavio je na
glasovanje prijedlog Odluke o prodaji k.č. 1998/4 k.o. Martina, te je jednoglasno
donesena
Odluka o prodaji k.č. 1998/4 k.o. Martina
Ad. 7. Prijedlog Odluke o prodaji k.č. 3167/1, k.č. 3146/1 k.o. Brseč
Uvodno obrazloženje iznio je 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 30. listopada 2015.
Početna cijena bila je 486.236,60 kuna. Dana 17. studenog 2015. provedeno je javno
otvaranje ponuda. Za kupnju navedene nekretnine zaprimljena jedna ponuda, i to
ponuda trgovačkog društva VILLA AESTIVUS d.o.o. Vižinada. Navedena ponuda,
koja je uredna i sadrži sve potrebne isprave, glasi na iznos od 499.154,50 kuna. Stoga
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se predlaže donošenje Odluke o prodaji – izboru ponuditelja kojom će se
najpovoljnijim ponuđačem za kupoprodaju k.č. 3167/1, k.č. 3146/1 k.o. Brseč utvrditi
trgovačko društvo VILLA AESTIVUS d.o.o. Vižinada 21, Vižinada.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća stavio je na
glasovanje prijedlog Odluke o prodaji k.č. 3167/1, k.č. 3146/1 k.o. Brseč, te je
jednoglasno donesena
Odluka o prodaji k.č. 3167/1, k.č. 3146/1 k.o. Brseč
Ad. 8. Prijedlog Odluke o prodaji grč. 383 k.o. Draga
Uvodno obrazloženje iznio je 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 30. listopada 2015.
Početna cijena bila je 15.136,00 kuna. Dana 17. studenog 2015. provedeno je javno
otvaranje ponuda. Za kupnju navedene nekretnine zaprimljena jedna ponuda, i to
ponuda Nataše Despot iz Mošćeničke Drage, Obrš 21. Navedena ponuda, koja je
uredna i sadrži sve potrebne isprave, glasi na iznos od 15.201,00 kuna. Stoga se
predlaže donošenje Odluke o prodaji – izboru ponuditelja kojom će se najpovoljnijim
ponuđačem za kupoprodaju grč. 383 k.o. Draga utvrditi Nataša Despot iz Mošćeničke
Drage, Obrš 21.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća stavio je na
glasovanje prijedlog Odluke o prodaji grč. 383 k.o. Draga te je jednoglasno donesena
Odluka o prodaji grč. 383 k.o. Draga
Ad. 9. Prijedlog Odluke o prodaji dijela k.č. 1819/1 i dijela k.č. 1819/2 k.o.
Kraj
Uvodno obrazloženje iznio je predsjednik Općinskog vijeća i predsjednik
Komisije za nekretnine. Naveo je da Naveo je da je za prodaju predmetnih nekretnina
odnosno dijela k.č. 1819/1 površine 18 m2 i dijela k.č. 1819/2 površine 14 m2 k.o.
Kraj, prema prijedlogu formiranja građevne čestice iz rješenja Primorsko-goranske
županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša,
Ispostava u Opatiji KLASA: UP/I-350-07/15-02/12, URBROJ: 2170/1-03-06/7-15-07
od 06. srpnja 2015., proveden postupak prodaje i objavljen javni natječaj u „Novom
listu“ od 30. listopada 2015. Početna cijena bila je 18.275,00 kuna. Dana 17. studenog
2015. provedeno je javno otvaranje ponuda. Za kupnju navedene nekretnine
zaprimljena ponuda Brune i Nikole Vunića iz Mošćeničke Drage, Donji Kraj 18, o
čijoj se okućnici radi odnosno prema čijem se prijedlogu formira građevna čestica.
Stoga se predlaže donošenje Odluke o prodaji – izboru ponuditelja, kojom će se
najpovoljnijim ponuđačem za kupoprodaju dijela k.č. 1819/1 površine 18 m2 i dijela
k.č. 1819/2 površine 14 m2 k.o. Kraj, prema prijedlogu formiranja građevne čestice iz
citiranog rješenja Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno
uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava u Opatiji utvrditi Bruno i Nikola
Vunić iz Mošćeničke Drage, Donji Kraj 18.
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Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća stavio je na
glasovanje prijedlog Odluke o prodaji dijela k.č. 1819/1 površine 18 m2 i dijela k.č.
1819/2 površine 14 m2 k.o. Kraj te je jednoglasno donesena
Odluka o prodaji dijela k.č. 1819/1 i dijela k.č. 1819/2 k.o. Kraj
Ad. 10. Prijedlog Odluke o otkupu k.č. 1999/1 k.o. Kraj
Uvodno obrazloženje iznio je predsjednik Općinskog vijeća i predsjednik
Komisije za nekretnine. Naveo je da predmetna nekretnina namijenjena za izgradnju
reciklažnog dvorišta. Izvršena je procjena vrijednosti nekretnine po ovlaštenom
sudskom vještaku te je procijenjena tržišna vrijednost iste 178.929,00 kuna.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća stavio je na
glasanje Odluku o otkupu k.č. 1999/1 k.o. Kraj te je jednoglasno donesena slijedeća
Odluka:
Općina Mošćenička Draga kupit će nekretninu k.č. 1999/1 k.o. Kraj površine
1561 m2, za potrebe izgradnje reciklažnog dvorišta, po cijeni od 178.929,00 kuna,
utvrđenoj Elaboratom procjene tržišne vrijednosti nekretnina broj: 12-10/2015 od
listopada 2015., izrađenom po stalnom sudskom vještaku graditeljske struke, Jasminki
Lilić, dipl.ing.građ.
Ad. 11. Prijedlog Odluke o otkupu k.č. 985 k.o. Brseč
Uvodno obrazloženje iznio je predsjednik Općinskog vijeća i predsjednik
Komisije za nekretnine. Naveo je da se predmetna nekretnina nalazi na ulazu u Brseč i
služi za smještaj kontejnera za otpad. Izvršena je procjena vrijednosti nekretnine po
ovlaštenom sudskom vještaku te je procijenjena tržišna vrijednost za 195 m2
predmetne nekretnine 78.780,90 kuna odnosno 51,00 EUR/m2.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća stavio je na
glasanje Odluku o otkupu k.č. 985 k.o. Brseč te je jednoglasno donesena slijedeća
Odluka:
Općina Mošćenička Draga kupit će nekretninu k.č. 985 k.o. Brseč, za potrebe
smještaja spremnika za otpad u naselju Brseč, po cijeni od 75.780,90 kuna (195,00 m2
x 51,00 EUR/m2, tečaj: 1 EUR = 7,620 kn), utvrđenoj Elaboratom procjene tržišne
vrijednosti nekretnina broj: 13-10/2015 od listopada 2015., izrađenom po stalnom
sudskom vještaku graditeljske struke, Jasminki Lilić, dipl.ing.građ. i geodetskom
elaboratu br. 301/15 izrađenom po ovlaštenom inženjeru geodezije Sandru Viškaniću,
dipl.ing.geod.

Ad. 12. Prijedlog II. izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička
Draga za 2015. godinu
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Predsjednik Općinskog vijeća zamolio je pomoćnicu pročelnice za financijske
i računovodstvene poslove za kratko obrazloženje prijedloga odluke.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove detaljno je
obrazložila II. izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2015.
godinu.
Predsjednik Općinskog vijeća otvorio je raspravu.
Nedeljko Dražul zatražio je pojašnjenje stavke sufinanciranje javnog linijskog
prijevoza „Autotrolej“ d.o.o.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove odgovorila je
da je razlog povećanja subvencije povećanje standarda na liniji 32A u 2014. i 2015.
godini.
Ferucio Senčić primijetio je da je u Proračunu nova stavka Sezonski policajci.
Kristijan Dražul postavio je pitanje zbog čega Općina mora plaćati sezonske
policajce.
Zamjenik općinskog načelnika odgovorio je da su za ljetnu turističku sezonu
za područje Liburnije osigurani dodatni policajci, a sve jedinice lokalne samouprave
sa područja Liburnije su, prema postignutom dogovoru, sufinancirale troškove
prehrane i smještaja sezonskih policajaca, time da je Općina Mošćenička Draga
sudjelovala u sufinanciranju s najmanjih iznosom, prema svojim financijskim
mogućnostima.
Nedeljko Dražul zatražio je pojašnjenje povećanja troškova Jedinstvenog
upravnog odjela.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove odgovorila je
da se povećani troškovi odnose na povećane troškove vještačenja, rashode za rad
Izbornog povjerenstva Općine Mošćenička Draga i biračkih odbora za izbore za
predstavnike i vijeća nacionalnih manjina, javnobilježničke pristojbe, usluge
prijevoda, usluge telefona i oglašavanje.
Kristijan Dražul zatražio je pojašnjenje stavke Javna rasvjeta povijesnog
središta Mošćenica.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove pojasnila je da
se navedeni projekt sada planira zajedno s projektom uređenje turističke šetnice oko
Mošćenica.
Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća stavio je
na glasanje Prijedlog II. izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za
2015. godinu te su jednoglasno donesene
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II. izmjene i dopune Proračuna

Općine Mošćenička Draga za 2015.

godinu

Ad. 13. Prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u
predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju u Općini Mošćenička Draga za
2015. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća zamolio je pomoćnicu pročelnice za financijske
i računovodstvene poslove za kratko obrazloženje prijedloga izmjena Programa.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove pojasnila je
razloge izmjene i dopune Programa.
Nedeljko Dražul postavio je pitanje koliko je trenutno djece smješteno u
dječjem vrtiću u Mošćeničkoj Dragi.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove odgovorila je
da je u dječjem vrtiću u Mošćeničkoj Dragi smješteno 31 dijete, od kojih dvoje u
poludnevnom, a ostali u cjelodnevnom boravku, petero djece smješteno u dječje vrtiće
izvan područja Općine Mošćenička Draga, a dvoje djece je smješteno kod dadilja.
Općinski načelnik naveo je da su u novom dječjem vrtiću planirane dvije
odgojne skupine, svaka sa po 26 djece, a postoji mogućnost uvođenja i jasličke
skupine za 18 djece.
Uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali Nedeljko Dražul, Kristijan Dražul,
Jasenka Rutar, općinski načelnik, pomoćnica pročelnice za financijske i
računovodstvene poslove.
Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća stavio je
na glasanje prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom i
školskom odgoju i obrazovanju u Općini Mošćenička Draga za 2015. 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 2015. godinu
Ad. 14. Prijedlog II. izmjene Programa javnih potreba u kulturi u Općini
Mošćenička Draga za 2015. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća zamolio je pomoćnicu pročelnice za financijske
i računovodstvene poslove za kratko obrazloženje prijedloga izmjena Programa.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove pojasnila je
razloge izmjene Programa.
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Utvrđuje se da su jednoglasno

donesene

II. izmjene Programa javnih potreba u kulturi u Općini Mošćenička
Draga za 2015. godinu
Ad. 15. Prijedlog I. izmjene Programa javnih potreba u sportu u Općini
Mošćenička Draga za 2015. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća zamolio je pomoćnicu pročelnice za financijske
i računovodstvene poslove za kratko obrazloženje prijedloga izmjena Programa.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove pojasnila je
razloge izmjene Programa.
Jasenka Rutar postavila je pitanje iz kojeg razloga nisu markirane sportske
staze.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove odgovorila je
planirana sredstva nisu dostatna za markiranje svih sportskih staza, te kako navedeni
projekt nije realiziran u 2015. godini sredstva za isti su preraspodijeljena na druge
aktivnosti.
Predsjednik Općinskog vijeća stavio je na glasanje prijedlog I. izmjene
Programa javnih potreba u sportu u Općini Mošćenička Draga za 2015. godinu.
Utvrđuje se da su jednoglasno donesene
I. izmjene Programa javnih potreba u sportu u Općini Mošćenička Draga
za 2015. godinu

Ad. 16. Prijedlog II. izmjene Programa javnih potreba u zdravstvu u
Općini Mošćenička Draga za 2015. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća zamolio je pomoćnicu pročelnice za financijske
i računovodstvene poslove za kratko obrazloženje prijedloga izmjena Programa.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove pojasnila je
razloge izmjene Programa.
Jasenka Rutar zatražila je pojašnjenje stavke medicinska oprema.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove pojasnila je da
se radi o nabavi opreme i to Schantzovog ovratnika i nosila, koji su potrebni za slučaj
nesreća na plaži tijekom turističke sezone.
Utvrđuje se da su jednoglasno donesene
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II. izmjene Programa javnih
Mošćenička Draga za 2015. godinu

potreba

u

zdravstvu

u

Općini

Ad. 17. Prijedlog II. izmjene Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2015. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća zamolio je pomoćnicu pročelnice za financijske
i računovodstvene poslove za kratko obrazloženje prijedloga izmjena Programa.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove pojasnila je
razloge izmjene Programa.
Predsjednik Općinskog vijeća stavio je na glasanje Prijedlog II. izmjene
Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička
Draga za 2015. godinu
Utvrđuje se da su jednoglasno donesene
II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Mošćenička Draga za 2015. godinu
Ad. 18. Prijedlog II. izmjene 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 kratko obrazloženje prijedloga izmjena Programa.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove pojasnila je
razloge izmjene Programa.
Nedeljko Dražul postavio je pitanje kako napreduje realizacija Projekta
zamjena javne rasvjete radi energetske učinkovitosti.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove odgovorila je
se čeka raspisivanje natječaja od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost, radi ostvarivanja mogućnosti sufinanciranje.
Nedeljko Dražul zatražio je pojašnjenje stavke Cesta barba Rike.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove pojasnila je da
se radi o denivelaciji ceste radi izgradnje građevine javne namjene.
Kako se nitko više nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća stavio je
na glasanje Prijedlog II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2015. godinu
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Utvrđuje se da su jednoglasno

donesene

II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2015. godinu
Ad. 19. Prijedlog II. izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina
za 2015. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća zamolio je pomoćnicu pročelnice za financijske
i računovodstvene poslove za kratko obrazloženje prijedloga izmjena Programa.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove pojasnila je
razloge izmjene Programa.
Nedeljko Dražul postavio je pitanje u kojoj je fazi realizacije Projekt
kanalizacija Brseč
Općinski načelnik odgovorio je da se traže nove mogućnosti, kako bi se uređaj
za pročišćavanje otpadnih voda izmjestio na novu lokaciju, na parcelu u vlasništvu
Općine. Trenutno je u izradi idejni projekt za kanalizaciju Brseč.
Nedeljko Dražul postavio je pitanje u kojoj je fazi realizacija Vodovoda
Golovik i kanalizacije u Mošćenicama do Kalvarije.
Općinski načelnik odgovorio je da se u realizaciju navedenih projekata može
krenuti kad se u Proračunu osiguraju potrebna sredstva.
Uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali općinski načelnik, Nedeljko
Dražul, Boris Škalamera, pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene
poslove.
Predsjednik Općinskog vijeća stavio je na glasanje prijedlog II. izmjena Plana
gradnje komunalnih vodnih građevina za 2015. godinu
Utvrđuje se da su jednoglasno donesene
II. izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2015. godinu
Ad. 20. Prijedlog I. izmjene Programa utroška dijela boravišne pristojbe
namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Mošćenička
Draga za 2015. godinu
Predsjednik Općinskog vijeća zamolio je pomoćnicu pročelnice za financijske
i računovodstvene poslove za kratko obrazloženje prijedloga izmjena Programa.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove pojasnila je
razloge izmjene Programa.
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Na upit Kristijana Dražula, pomoćnica pročelnice za financijske i
računovodstvene poslove pojasnila je da maškare nisu navedene u ovom Programu jer
se ne financiraju iz boravišne pristojbe.
Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća stavio je
na glasanje I. izmjene Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene
poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Mošćenička Draga za 2015.
godinu.
Utvrđuje se da su jednoglasno donesene
I. izmjene Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene
poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Mošćenička Draga za
2015. godinu

Ad. 21. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup poslovnog
prostora
Uvodno obrazloženje iznijeli su predsjednik Općinskog vijeća i pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela. Naveli su da se ovom Izmjenom Odluke predlaže
izmjena načina osiguranja plaćanja zakupnine na način da se umjesto obveze
ponuđača na dostavu bankovne garancije uvodi obveza ponuđača da dostavi bjanko
zadužnicu solemniziranu po javnom bilježniku u visini ugovorene jednogodišnje
zakupnine, koja će se naplatiti u slučaju da zakupnik tijekom ugovornog odnosa ne
podmiri dospjelu zakupninu, zateznu kamatu ili troškove po osnovi korištenja
poslovnog prostora najmanje tri mjeseca uzastopno ili četiri mjeseca tijekom trajanja
ugovornog odnosa. Ishođenje bankovne garancije na iznos 12-mjesečne zakupnine
povezano je s prilično visokim troškovima za zakupnike, zbog čega su Općini
upućene primjedbe i prigovori potencijalnih zakupnika, a kako Općina do sada nije
imala problema sa naplatom zakupnine, predlaže se izmjena Odluke o davanju u
zakup poslovnog prostora na način da se umjesto bankovne garancije na iznos 12mjesečne zakupnine ili plaćanja iznosa 12-o mjesečne zakupnine unaprijed za svaku
godinu dok ugovor o zakupu traje, kao osiguranje plaćanja dužne zakupnine i ostalih
troškova po osnovi korištenja poslovnog prostora traži dostava bjanko zadužnice
solemnizirane po javnom bilježniku u visini ugovorene jednogodišnje zakupnine.
Osim toga, članak 6. stavak 2. Odluke izmijenjen je iz razloga usklađenja sa
Zakonom, na način da se određuje da će se sadašnjem zakupniku poslovnog prostora
koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, najkasnije 60 dana prije isteka
roka na koji je ugovor sklopljen, ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu na
određeno vrijeme, u trajanju do pet godina.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća stavio je na
glasanje Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora.
Utvrđuje se da je jednoglasno donesena
Odluka o izmjeni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora
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Ad. 22. RAZNO
1. Općinski načelnik obavijestio je Općinsko vijeće o korištenju proračunske
zalihe za razdoblje od 01.10. do 31.10.2015. U razdoblju od 01.10.-31.10.2015. sa
stavke proračunske zalihe utrošeno je ukupno 1.500,00 kuna. Sredstva su utrošena za
dopremu tampona na nogometno igralište u Mošćeničkoj Dragi, a koje je oštećeno
tijekom turističke sezone uslijed parkiranja automobila. Neutrošena sredstva
proračunske zalihe na dan 31.10.2015. iznose 1.209,37 kuna.
2. Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela obavijestila je vijećnike da je
zaprimljen zahtjev Daniela Rubinića za razvrgnuće suvlasničke zajednice nekretnina
na grč. 19/1 k.o. Mošćenice. Općina Mošćenička Draga i Daniel Rubinić iz
Mošćeničke Drage, Mošćenice 68 u zemljišnim knjigama upisani su kao suvlasnici
nekretnine grč. 19/1 k.o. Mošćenice, svaki u ½ dijela. U svrhu uspostave prava
vlasništva posebnog dijela nekretnine izrađen je Elaborat etažiranja stambenoposlovne zgrade – plan posebnih dijelova zgrade od 15. siječnja 2015. po ovlaštenoj
inženjerki geodezije Ani Surijan. Navedeni elaborat etažiranja odgovara stvarnom
stanju, budući je nesporno da je Daniel Rubinić dugi niz godina u posjedu stambenog
prostora koji mu ima pripasti prema elaboratu, koji se sastoji od skladišta u podrumu,
dvije sobe, kuhinje, blagovaone, dva hodnika, dnevnog boravka, stubišta i kupaone u
prizemlju, s terasom i potkrovljem, a Općina Mošćenička Draga je u posjedu
poslovnog prostora koji se sastoji od skladišta u podrumu, dva prodajna prostora,
skladišta i garderobe i WC-a u prizemlju. Prema elaboratu etažiranja Danielu
Rubiniću ima pripasti 175/290 dijela, a Općini Mošćenička Draga 115/290 dijela
nekretnine grč. 19/1 k.o. Mošćenice, na kojima se uspostavlja pravo vlasništva
posebnog dijela nekretnine (etažno vlasništvo) te stambeni prostor koji pripada
Danijelu Rubiniću ima neto korisnu površinu 174,83 m2, a poslovni prostor koji
pripada Općini Mošćenička Draga ima neto korisnu površinu 114,88 m2, što u
potpunosti odgovara stvarnom stanju. Stoga će provedbom etažnog elaborata i prema
njemu sastavljenog ugovora o razvrgnuću suvlasničke zajednice nekretnina stvarno
stanje biti usklađeno sa zemljišno-knjižnim stanjem. Daniel Rubinić dostavio je nakon
prijedloga za razvrgnuće suvlasničke zajednice Općini i dokaz o postupku razvrgnuća
suvlasničke zajednice nekretnina vođen pred Kotarskim sudom u Opatiji 1957. godine
između prednika Rubinić Daniela i prednika Općine Mošćenička Draga, a kako se
razvrgnuće tada nije moglo provesti, stranke su se dogovorile o podjeli načina
korištenja predmetne nekretnine, te se ovim etažiranjem u biti provodi dogovor
između prednika Daniela Rubinića i prednika Općine Mošćenička Draga postignut
1957. godine.
Nakon kraće rasprave, jednoglasno se donosi slijedeći
Zaključak
Prihvaća se prijedlog Danijela Rubinića iz Mošćeničke Drage, Mošćenice 68
za razvrgnuće suvlasničke zajednice na nekretnini stambeno-poslovnoj zgradi grč.
19/1 kuća br. 68 od 144 m2, upisana u zk.ul. 326 k.o. Mošćenice obzirom suvlasnička
zajednica na predmetnoj nekretnini ne odgovara niti jednom od suvlasnika.
Razvrgnućem suvlasničke zajednice Danijelu Rubiniću ima pripasti:
- 175/290 dijela grč. 19/1 k.o. Mošćenice na kojem se uspostavlja pravo
vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažno vlasništvo) i to: stambeni prostor br. 2
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koji se sastoji od skladišta u podrumu, dvije sobe, kuhinje, blagovaone, dva
hodnika, dnevnog boravka, stubišta i kupaone u prizemlju, neto korisne površine
113,60 m2, s pripadajućim pripadkom terasom neto korisne površine 1,07 m2 i
potkrovljem neto korisne površine 60,16 m2, sveukupno 174,83 m2,
Općini Mošćenička Draga ima pripasti:
- 115/290 dijela grč. 19/1 k.o. Mošćenice, na kojoj se uspostavlja pravo
vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažno vlasništvo) i to: poslovni prostor br. 2,
koji se sastoji od skladišta u podrumu, dva prodajna prostora, skladišta, garderobe i
WC-a u prizemlju neto korisne površine 114,88 m2.
Ovlašćuje se općinski načelnik da u ime Općine Mošćenička Draga sklopi
ugovor o razvrgnuću suvlasničke zajednice nekretnina.
3. Nakon kraće rasprave donijet je slijedeći
Zaključak
Općina Mošćenička Draga financirat će troškove električne energije za
ambulantu opće medicine dr. Vesna Batagelj Matulja za 2015. godine.
Općinski načelnik obavijestio je vijećnike da je u tijeku natječaj za zakup
poslovnih prostora u građevini javne namjene, i to za poslovne prostore namijenjene
za ljekarnu, ordinaciju opće medicine u Mreži javne zdravstvene službe i ordinaciju
obiteljske medicine izvan Mreže javne zdravstvene službe. Raspisat će se i natječaj za
zakup poslovnog prostora za dr. dentalne medicine. Ideja je bila da se poslovni prostor
da u zakup stomatologu koji ima zaključen ugovor o koncesiji sa Domom zdravlja za
koji je zakupnina bitno manja, ali bi mogao udovoljiti takvom uvjetu stomatolog mora
između ostalog imati na korištenju poslovni prostor i određen broj kartona pacijenata.
Stoga će se vjerojatno najprije raspisati natječaj za zakup poslovnog prostora za
stomatologa izvan Mreže, za koji je zakupnina veća, sa jednim kraćim rokom zakupa,
time da postoji mogućnost da se po isteku tog ugovora o zakupu raspiše novi natječaj
za zakup za stomatologa u Mreži.
4. Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela i pomoćnica pročelnice za
financijske i računovodstvene poslove obavijestile su Općinsko vijeće da je povodom
primjedbe potpredsjednika Općinskog vijeća, Kristijana Dražula izvršen nadzor
poslovanja koncesionara Muzejske zbirke i Toša u Mošćenicama te je nadzorom
utvrđeno da koncesionar u potpunosti poštuje sve odredbe Ugovora o koncesiji. Na
iznesene primjedbe potpredsjednika Općinskog vijeća supruga koncesionara se nakon
razgovora sa pročelnicom Jedinstvenog upravnog odjela očitovala pisanim
podneskom, u kojem je između ostalog, upozorila i na potrebu saniranja krova i
fasade zgrade u kojoj se nalazi Muzejska zbirka.
5. Zamjenik općinskog načelnika obavijestio je vijećnike da su predstavnici
Konzervatorskog odjela u Rijeci izašli na teren na Trebišće, radi izdavanja uvjeta za
Interpretacijski centar Trebišće-Perun, prema idejnom projektu rekonstrukcije i
prenamjene Interpretacijskog centra Trebišća-Perun. Ujedno se s konzervatorima
razgovaralo i o problematici kipa Sv. Ivana Nepomuka. Zbog nakrivljenosti kipa
postavljenog na javnu površinu u Mošćenicama, ispred crkve Sv. Bartola, zatraženo je
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od Konzervatorskog odjela u Rijeci očitovanje o stanju skulpture i prijedlogu
sanacije, te je Konzervatorski odjel predložio premještanje kipa na novu lokaciju u
gradskoj loži u Mošćenicama. Općina je od Katedre Čakavskog sabora zatražila
očitovanje da li se slažu s tom lokacijom odnosno da predlože novu lokaciju.
Uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali općinski načelnik, zamjenik
općinskog načelnika, Nedeljko Dražul.
6. Zamjenik općinskog načelnika obavijestio je vijećnike o tijeku rada na
prijavi projekata Općine Mošćenička Draga za Urbanu aglomeraciju Rijeka. Općina
Mošćenička Draga prijavila je četiri projekta, i to: Kaštel u Mošćenicama, Kaštel u
Brseču uz uređenje rodne kuće književnika Eugena Kumičića, Etno-selo s mitskopovijesnom stazom Trebišća – Perun, te Uređenje kuće iznad Rive u svrhu
prezentacije ribarske tradicije, a posebno bi se kao projekt za Urbanu aglomeraciju
prijavili i festivali na području Liburnije. Sada slijedi potpisivanje Sporazuma o
suradnji na izradi i provedbi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka.
7. Zamjenik općinskog načelnika obavijestio je vijećnike da je planu daljnja
sanacija nerazvrstanih cesta u 2016., za što će se predvidjeti iznos od 210.000,00
kuna, te je pozvao vijećnike da prijave u Općini dionice nerazvrstanih cesta za koje im
je poznato da bi ih trebalo sanirati.
8. Nedeljko Dražul postavio je pitanje kada će se popraviti cesta u
Mošćenicama na dijelu iznad centra Mošćenica.
Općinski načelnik odgovorio je da će isto sanirati „Komunalac“.
9. Nedeljko Dražul postavio je pitanje kada će se postaviti rasvjetno tijelo na
Kalcu, za koje prije duže vremena podnesen zahtjev za postavu rasvjetnog tijela.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove odgovorila je
da je rasvjetno tijelo naručeno.
9. Sanja Knapić istaknula je da bi trebalo upozoriti izvođača kome je
povjereno obavljanje poslova novogodišnje dekorativne rasvjete da se ove godine
Brseč okiti malo ljepše od prošle godine kada je okićeno samo jedno stablo na način
da su lampice „jednostavno pobacane“.
Zaključeno je da će se izvođač pozvati na razgovor u Općinu radi dogovora o
postavljanju novogodišnje dekoracije na području Općine, pa tako i u Brseču.
10. Zamjenik općinskog načelnika obavijestio je Općinsko vijeće da je na
inicijativu prof. Jovanovića uputio dopis nadbiskupu mons. Ivanu Devčiću, u kojem je
ukazao na problematiku parkirališta u starom gradu Mošćenice i zamolio za pomoć, a
kako bi Župa ustupila Općini Mošćenička Draga na korištenje parcelu u vlasništvu
Župe k.č. 613 k.o. Mošćenice od 557 m2, koja bi se mogla prilagoditi za potrebe
parkiranja.
11. Općinski načelnik obavijestio je vijećnike da je u rješavanje problematike
divljih goveda uključeno lovačko društvo „Perun“ te je dogovoreno sa predsjednikom
lovačkog društva da lovačko društvo uputi dopis nadležnom ministarstvu da se izradi
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protokol o postupanju s divljim govedima po uzoru na protokol o postupanju sa
divljim ovcama i kozama koji je već donesen i u primjeni. Na taj bi se način možda
uspjelo riješiti problem sa sve većim brojevima divljih goveda.
Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća zaključio
je u 19,45 sati sjednicu Općinskog vijeća.
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Sanja Filčić
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