REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/13-01/11
URBROJ: 2156/03-02-14-1
M. Draga, 23. siječnja 2014.

ZAPISNIK
sa 6. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA,
održane dana 17. prosinca 2013. godine s početkom u 18,00 sati u općinskoj
vijećnici u M. Dragi, Trg slobode 7.
Sjednicu je u 18,10 sati otvorila predsjednica Općinskog vijeća dr.sc. Magda
Mandić.
Na sjednici je nazočno jedanaest (11) od sveukupno jedanaest (11) vijećnika
Općinskog vijeća.
Osim vijećnika na sjednici su nazočni: općinski načelnik, Ratko Salamon,
zamj. općinskog načelnika, Rikardo Staraj, Tahir Zubčević, komunalni redar, Sanja
Filčić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Silvija Vickić, pomoćnica pročelnice
za financijske i računovodstvene poslove, Mirko Ljubanović, dipl.iur., pravnik u
„Komunalcu“ d.o.o., izvjestitelj po 2. toč. dnevnog reda.
Sjednici predsjeda predsjednica Općinskog vijeća dr.sc. Magda Mandić.
Zapisnik vodi: Sanja Filčić.
Predsjednica Općinskog vijeća pozdravlja sve nazočne.
Predsjednica Općinskog vijeća navodi da je uvidom u dostavljeni dnevni red i
predviđeno trajanje svake točke dnevnog reda odlučeno da se s dnevnog reda skine
točka 3. Izvještaj direktorice Turističke zajednice Općine Mošćenička Draga o radu
Turističke zajednice Općine Mošćenička Draga i analiza turističke sezone 2013. te će
ta točka staviti na sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati sredinom siječnja
2014. Budući da drugih prijedloga ni prigovora na predloženi dnevni red nije bilo,
predsjednica Općinskog vijeća stavlja na glasanje predloženi dnevni red bez točke 3.
Jednoglasno je usvojen sljedeći
Dnevni

red

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 5. sjednice Općinskog vijeća
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2. Prijedlog Odluke o podjeli Komunalca d.o.o. na Komunalac d.o.o. i
Liburnijske vode d.o.o. s Planom podjele i Društvenim ugovorima
Izvjestitelj: predstavnik Komunalca d.o.o. Opatija
3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju na privremeno korištenje
javnih površina
4. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje poslova javne rasvjete –
dekorativne rasvjete na području Općine Mošćenička Draga
5. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje poslova preventivne
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Mošćenička
Draga
6. Prijedlog III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za
2013. godinu
7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine
Mošćenička Draga za 2013. godinu
8. III. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Mošćenička Draga za 2013. godinu
9. III. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2013. godinu
10. Prijedlog Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2014. godinu i projekcije
za 2015. i 2016. godinu
11. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mošćenička Draga za
2014. godinu
12. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju i
obrazovanju u Općini Mošćenička Draga za 2014. godinu
13. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u Općini Mošćenička Draga za
2014. godinu
14. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u Općini Mošćenička Draga za
2014. godinu
15. Prijedlog Programa javnih potreba socijalne skrbi u Općini Mošćenička
Draga za 2014. godinu
16. Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu u Općini Mošćenička Draga
za 2014. godinu
17. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Mošćenička Draga za 2014. godine
18. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Mošćenička Draga za 2014. godinu
19. Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina
20. Prijedlog Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2014. godinu
21. Prijedlog Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene
poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Mošćenička Draga za
2014. godinu
22. RAZNO
Ad. 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 5. sjednice Općinskog vijeća
Predsjednica Općinskog vijeća upitala je da li netko od nazočnih ima
primjedbu na zapisnik.
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Kristijan Dražul naveo je da nisu u zapisniku navedeni Mirko Ljubanović,
predstavnik Komunalca te da kraj imena Nevia Premuša nije navedeno je isti vanjski
stručni suradnik za komunalni sustav.
Kako nije bilo daljnjih primjedbi na zapisnik, predsjednica Općinskog vijeća
dala je na glasanje zapisnik s 5. sjednice Općinskog vijeća, te je jednoglasno donesena
ODLUKA o usvajanju zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine
Mošćenička Draga.
Ad. 2. Prijedlog Odluke o podjeli Komunalca d.o.o. na Komunalac d.o.o. i
Liburnijske vode d.o.o. s Planom podjele i Društvenim ugovorima
Predsjednica Općinskog vijeća pozdravlja izvjestitelja po ovoj toč. dnevnog
reda, predstavnika Komunalca d.o.o. Mirka Ljubanovića, dipl.iur. i poziva ga da
iznese obrazloženje prijedloga Odluke o podjeli Komunalca d.o.o. na Komunalac
d.o.o. i Liburnijske vode d.o.o. s Planom podjele i Društvenim ugovorima
Predstavnik Komunalca d.o.o., Mirko Ljubanović, dipl.iur. pozdravio je sve
nazočne na sjednici Općinskog vijeća. Naveo je da je zbog odredbi Zakona o vodama
nužno podijeliti društvo najmanje na dva dijela. Odabran je način da se postojeće
društvo podijeli i osnuje novo društvo. Radi se o društvu koje će se baviti vodom i
odvodnjom budući Zakon o vodama inzistira da se voda i odvodnja odijeli od ostalih
djelatnosti. U dostavljenim materijalima sve je detaljno objašnjeno. Planom podijele
se dijeli imovina na dva društva, jedan dio imovine prelazi na Liburnijske vode kao
društvo koje će se baviti vodom i odvodnjom, to su u prvom redu svi objekti koji su
namijenjeni vodi i odvodnji kao cjevovodi, vodospreme, crpne stanice, prekidne
komore, izvorišta i sl. Podijeljeni su i krediti, pa će tako krediti namijenjeni za vodu i
odvodnju ostati u tom društvu. U tom društvu ostaju prava građenja, služnosti i druga
prava koja su vezana uz vodu i odvodnju, kao i vozila u funkciji vode i odvodnje.
Bitno je naglasiti da se i temeljni kapital dijeli u istim omjerima koji su bili do sad u
Komunalcu. Kapital se podijelio u dva društva, od kojih Liburnijske vode dobivaju
148.735.100,00 kn, što znači da veći dio temeljnog kapitala prelazi u Liburnijske
vode. Istoj je logično obzirom je tijekom svih godina najviše ulagano u vodu i
odvodnju. Manji dio temeljnog kapitala, 19.241.200,00 kn ostaje u Komunalcu.
Gledano po osnivačima, Grad Opatija u Komunalcu zadržava 7.898.900,00 kn,
Općina Lovran 1.154.500,00 kn, Općina Matulji 7.119.200,00 kn, Općina Mošćenička
Draga 3.078.600,00 kn. U Liburnijskim vodama Grad Opatija će imati 60.981.400,00
kn, Općina Lovran, 8.924.100,00 kn, Općina Matulji 55.032.000,00, Općina
Mošćenička Draga 23.797.600,00 kn. Šta se tiče vremena podijele, to bi trebalo
uslijediti sa 1.1.2014. Osniva se i treće društvo „Libukom“ koje će vršiti objedinjenu
naplatu usluga za oba društva, zapošljavat će svega 7 ljudi, radi se isključivo o
društvu koje predstavlja „računovodstveni servis“ za naplatu.
Predstavnik Komunalca je nakon izlaganja pozvao nazočne da postave pitanja.
Predsjednica Općinskog vijeća otvorila je raspravu.
Tin Armanda postavio je pitanje da li će se sada izdavati tri računa.
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Predstavnik Komunalca odgovorio je da neće biti izdavanja tri računa, razlog
osnivanja trećeg društva je upravo objedinjena naplata svih usluga.
Edvin Rutar postavio je pitanje da li će doći do povišenja cijena usluga.
Predstavnik Komunalca odgovorio je da u ovom trenutku ne može dati
odgovor na to pitanje. Vjerojatno će troškovi biti veći nego što bi bili da je ostalo
jedno društvo. Tri društva imaju veće troškove, bit će potrebno zaposliti još nekoliko
ljudi, a možda će biti i drugih troškova. Stoga je moguće povećanje troškova.
Općinski načelnik zatražio je pojašnjenje intencije zakonodavca za donošenje
novog Zakona o vodama, imajući u vidu da ovakvo odvajanje društva dovodi do
priličnih troškova.
Robert Dundara konstatirao je da pored zapošljavanja novih ljudi, što će sada
biti potrebno, plaćamo jednu od najviših cijena vode u Hrvatskoj, voda za privredu je
još skuplja, te se postavlja pitanje zašto voda za privredu mora biti skuplja i zašto se u
Rijeci plaća bitno manja cijena vode.
Predstavnik Komunalca odgovorio je da propisi idu u pravcu da se izjednači
cijena vode za privredu i domaćinstvo, ali to znači da će cijena vode za domaćinstvo
biti nešto viša. Što se tiče cijene vode u Rijeci, Rijeka „ima u kompletu svoju“ vodu, a
za naše područje kupujemo iz Rijeke vodu, kao i iz Ilirske Bistrice, Rijeka je velik
sustav, dok se ovdje radi o relativno malom sustavu, što sve dovodi do razlike u
cijeni. Razlika cijene vode za privredu su „ostaci starog sustava“, time da se ide u
pravcu promjene. Cilj ovog Zakona je da se vodovodna društva koja se izdvoje
objedine na regionalnom nivou, vjerojatno će to biti na nivou županija, te da se osnuje
jedno veliko društvo koje bi se bavilo vodom i odvodnjom i na taj način bi u
Hrvatskoj bilo manje društava koja se bave vodom i odvodnjom, sada ih ima
četrdesetak, a nakon ovih promjena bilo bi ih dvadesetak u cijeloj Hrvatskoj. Takvo
objašnjenje dano je u nadležnom Ministarstvu. To bi dovelo vjerojatno i do pada
cijene vode, jer će na nivou Županije biti prosječne cijene, za koje se može
pretpostaviti, da će biti nešto niže od sadašnjih.
Nedeljko Dražul postavio je pitanje kako će sada biti reguliran odvoz i poslovi
povezani sa zbrinjavanjem otpada.
Predstavnik Komunalca je odgovorio da poslovi povezani s odvozom i
zbrinjavanjem otpada ostaju u poslovanju postojećeg Komunalca.
Za godinu do godinu i pol otvara se Marišćina kao centralni deponij za koji će
trebati plaćati deponiranje, što bi moglo dovesti do povećanja cijene zbrinjavanja
otpada.
Predstavnik Komunalca pojasnio je nove Društvene ugovore, te napomenuo da
je smanjen broj članova nadzornog odbora, do sada je bilo sedam članova nadzornog
odbora Komunalca, a ubuduće će biti u oba društva po pet članova nadzornog odbora.
Ujedno poziva Općinu Mošćenička Draga da da svoje prijedloge za člana nadzornog
odbora za novo društvo.
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Kako više nije bilo pitanja i primjedbi, predsjednica Općinskog vijeća
je nakon kraće rasprave, zahvalila na izlaganju predstavniku Komunalca d.o.o. i
stavila na glasanje prijedlog Odluke o podjeli Komunalca d.o.o. na Komunalac d.o.o. i
Liburnijske vode d.o.o. s Planom podjele i Društvenim ugovorima, te su
jednoglasno donesene
Odluka o prihvaćanju plana podjele društva Komunalac d.o.o. Opatija
Odluka o izmjeni Društvenog ugovora Komunalac d.o.o.
Društveni ugovor Liburnijske vode d.o.o. Ičići

Ad. 3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju na privremeno
korištenje javnih površina
Predsjednica Općinskog vijeća pozvala je pročelnicu Jedinstvenog upravnog
odjela da izloži kratko obrazloženje prijedloga Odluke. Pročelnica Jedinstvenog
upravnog odjela navela je da je postojećom Odlukom bilo moguće javne površine dati
na korištenje najviše do jedne godine, ovim prijedlogom predlaže se da se javne
površine mogu dati na korištenje na rok od najviše tri godine, čime se omogućava
sklapanja ugovora o zakupu na najviše tri godine. Na taj se način određenim
zakupnicima olakšava poslovanje. Ovakav prijedlog odluke potaknut je zamolbama
pojedinih zakupnika koji uredno posluju s Općinom više godina, te su zainteresirani
za vršenje ulaganja u štandove koji im se daju u zakup, zbog čega bi im odgovarao
nešto duži rok zakupa.
Predsjednica Općinskog vijeća otvorila je raspravu u kojoj su sudjelovali
zamjenik općinskog načelnika, Nedjeljko Dražul, predsjednica Općinskog vijeća,
Kristijan Dražul.
Nakon kraće rasprave predsjednica Općinskog vijeća stavila je na glasanje
prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih
površina.
Utvrđuje se da je jednoglasno donesena
Odluka o izmjenama Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih
površina
Ad. 4. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje poslova javne
rasvjete – dekorativne rasvjete na području Općine Mošćenička Draga
Uvodno obrazloženje prijedloga Odluke dala je pročelnica Jedinstvenog
upravnog odjela. Nakon kraće rasprave, predsjednica Općinskog vijeća stavila na
glasovanje prijedlog Odluke te je jednoglasno donesena
Odluka o izboru osobe za obavljanje poslova javne rasvjete – dekorativne
rasvjete na području Općine Mošćenička Draga
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Ad. 5. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje poslova preventivne
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Mošćenička Draga
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, te je
navela da je postupak odabira proveden sukladno odredbama Odluke o obavljanju
komunalnih djelatnosti na području Općine Mošćenička Draga. Pozivi za obavljanje
ove komunalne djelatnosti upućeni su četvorici ponuditelja, koji su ponudu uredno
zaprimili, a ponudu je predalo jedino trgovačko društvo Crikvenica-Opatija-Eko d.o.o.
Općina Mošćenička Draga do sada je s ovim trgovačkim društvom ostvarivala
uspješnu poslovnu suradnju, isto je do sada uredno obavljalo svoju djelatnost.
Jasenka Rutar navela je da smatra svojom dužnošću upozoriti vijećnike na
saznanja koja ima o ovom trgovačkom društvu „iz prve ruke“, o čemu je pismeno
obavijestila predsjednicu Općinskog vijeća i općinskog načelnika. Smatra da se radi o
lošem izboru te pojašnjava da su s tim trgovačkim društvom imali loša iskustva u
trgovačkom društvu gdje je zaposlena, te da svoj posao obavljaju nestručno.
Napominje da ovo trgovačko društvo niti jedan problem zbog čijeg ga je rješavanja
angažirala firma u kojoj ona radi, nije uspjelo riješiti. Naknadno su angažirali
trgovačko društvo iz Kraljevice koje je posao obavio stručno.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela odgovorila je da su pozivi za
obavljanje djelatnosti upućeni četvorici ponuditelja, trgovačkim društvima
registriranim za obavljanje predmetne djelatnosti. Svi su pozive uredno zaprimili, a
jedino je trgovačko društvo Crikvenica-Opatija-Eko d.o.o. dostavilo ponudu koja
zadovoljava sve tražene uvjete, a ponuda sa cjelokupnom dokumentacijom može se
pogledati. Općina do sada nije imali s navedenim trgovačkim društvom problema „na
terenu“, a nad njihovim radom nadležne institucije obavljaju nadzor.
Jasenka Rutar predložila je da se zaduži osoba koja će obavljati nadzor nad
radom Crikvenica-Opatija-Eko d.o.o.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela istaknula je da stručni nadzor nad
obavljanjem ovakvih djelatnosti obavlja Zavod za javno zdravstvo, komunalni redar
ne raspolaže potrebnim stručnim znanjem za obavljanje nadzora.
Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali Jasenka Rutar, Nedeljko Dražul,
Magda Madnić, Robert Dundara zaključeno je da će se obavljati veći nadzor nad
obavljanjem njihove djelatnosti po ugovoru, te je predsjednica Općinskog vijeća dala
na glasanje prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje poslova preventivne
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Mošćenička Draga.
Utvrđuje se da je sa 10 glasova „za“ i 1 glasom „protiv“ donesena
Odluka o izboru osobe za obavljanje poslova preventivne dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije na području Općine Mošćenička Draga.
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Ad. 6. Prijedlog III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička
Draga za 2013. godinu
Uvodno obrazloženje dala je pomoćnica pročelnice za financijske i
računovodstvene poslove.
Boris Škalamera postavio je pitanje zašto Primorsko-goranska županija nije
doznačila sredstva za javni linijski prijevoz.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove odgovorila je
da je navedena sredstva Županija preusmjerila u druge svrhe.
Kristijan Dražul postavio je pitanje zbog čega je smanjen prihod od koncesije
za muzejsku zbirku za 10.000,00 kuna
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove odgovorila je
da iznos koncesije koju je koncesionar dužan plaćati Općini nije smanjen.
Koncesionar je u cijelosti podmirio svoju obvezu za razdoblje koncesije od 2010. do
2013., time da je prilikom zaključenja ugovora 2010. godine, zbog plaćanja jamčevine
koja se uračunava u naknadu, platio svoju obvezu na ime naknade za koncesiju
unaprijed, čime je podmirena obveza za 2013. godinu. Kako je na ovaj način naknada
za koncesiju za 2013. godinu u stvari već podmirena, valjalo je navedeni prihod
izmjenama Proračuna smanjiti.
Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali Kristijan Dražul, općinski
načelnik, predsjednica Općinskog vijeća dala je na glasanje prijedlog III. Izmjena i
dopuna Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2013. godinu, te su jednoglasno
donesene
III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2013.
godinu
Ad. 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna
Općine Mošćenička Draga za 2013. godinu
Uvodno obrazloženje dala je pomoćnica pročelnice za financijske i
računovodstvene poslove.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica Općinskog vijeća dala je na
glasanje prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine
Mošćenička Draga za 2013. godinu, te je jednoglasno donesena
Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mošćenička
Draga za 2013. godinu
Ad. 8. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2013. godinu
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Uvodno obrazloženje
računovodstvene poslove.

dala

je pomoćnica pročelnice za financijske i

Predsjednica Općinskog vijeća otvorila je raspravu.
Nedeljko Dražul upitao je da li je stavka pometanje povećana.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove odgovorila je
da je navedena stavka povećana zbog dodatnog rada pometača.
Uslijedila je kraća rasprava u kojoj su sudjelovali Nedeljko Dražul, Kristijan
Dražul, Robert Dundara, Jasenka Rutar.
Predsjednica Općinskog vijeća dala je na glasanje prijedlog III. Izmjena i
dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Mošćenička Draga za 2013. godinu, te su jednoglasno donesene
III. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Mošćenička Draga za 2013. godinu
Ad. 9. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2013.
godinu
Uvodno obrazloženje dala je pomoćnica pročelnice za financijske i
računovodstvene poslove.
Predsjednica Općinskog vijeća otvorila je raspravu.
Boris Škalamera postavio je pitanje zbog čega je povećana stavka za
autobusne čekaonice.
Pomoćnica pročelnice pojasnila je da se radi o prenesenim sredstvima.
Nedeljko Dražul postavio je pitanje da li se išta poduzima vezano za cestu
Žuntarovo i Kalina Zagore, za koje se već više godina predviđa određeni iznos u
Proračunu.
Uslijedila je kraća rasprava u kojoj su sudjelovali Nedeljko Dražul, Robert
Dundara, općinski načelnik.
Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednica Općinskog vijeća dala je
na glasanje Prijedlog III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2013. godinu, te
su jednoglasno donesene
III. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2013. godinu
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Ad. 10. Prijedlog Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2014. godinu i
projekcije za 2015. i 2016. godinu
Nakon uvodnog obrazloženja pomoćnice pročelnice za financijske i
računovodstvene poslove, predsjednica Općinskog vijeća otvorila je raspravu.
Kristijan Dražul zatražio je pojašnjenje stavke Kazne i postavio pitanje kako
se naplaćuju.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove odgovorila je
da se konto zove Kazne, upravne mjere i ostali prihodi, a radi se o ostalim prihodima,
kao što su prihodi od tuševa, dizalice, turističkih vezova i sl.
Kristijan Dražul zatražio je pojašnjenje prihoda i rashoda Pomorsko dobro.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove odgovorila je
da se 350.000,00 kn odnosi na naknade od koncesijskih odobrenja, stavka 265.000,00
kn te stavka 85.000,00 kn za produženje luke planirane su za održavanje od
koncesijskih odobrenja, što čini iznos od 350.000,00 kn. Tekuće pomoći iz proračuna
su planirane u iznosu od 25.000,00 kn.
Kristijan Dražul zatražio je pojašnjenje stavke Računovodstveni program i
postavio pitanje da li je to obavezno.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove odgovorila je
da se radi o nadogradnji računovodstvenog programa jer se mijenjaju određene
zakonske obveze. Sada postoje dva programa, u planu je da se sve ujedini u jedan
program, zbog zakonskih obveza.
Robert Dundara postavio je pitanje da li je Općina upoznata o sufinanciranju
fasada, radi poboljšanja energetske učinkovitosti.
Općinski načelnik naveo je da o tome nema saznanja.
Uslijedila je kraća rasprava u kojoj su sudjelovali Edvin Rutar, općinski
načelnik.
Jasenka Rutar postavila je pitanje da li je netko išao u nadzor poslovanja
Muzeja u Mošćenicama.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove odgovorila je
da će se do kraja ove godine ići u nadzor, obzirom treba dostaviti izvješće o
izvršavanju koncesije Ministarstvu financija.
Nakon rasprave, Predsjednica Općinskog vijeća dala je na glasanje prijedlog
Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016.
godinu.
Utvrđuje se da je jednoglasno donesen
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Proračun Općine Mošćenička Draga za 2014. godinu i projekcije za 2015.
i 2016. godinu.
Ad. 11. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mošćenička
Draga za 2014. godinu
Uvodno obrazloženje dala je pomoćnica pročelnice za financijske i
računovodstvene poslove
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica Općinskog vijeća dala je na
glasanje Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2014. godinu
te je jednoglasno donesena
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2014.
godinu
Ad. 12. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom i školskom
odgoju i obrazovanju u Općini Mošćenička Draga za 2014. godinu
Uvodno obrazloženje dala je pomoćnica pročelnice za financijske i
računovodstvene poslove.
Jasenka Rutar zatražila je pojašnjenje značenja točke 2. sufinanciranje
posebnih programa.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove odgovorila je
da se radi o financiranju nagrada učenika, prijevoza učenika, za četvrte razrede
financiranje škole u prirodi i drugo, temeljem zahtjeva škole, zatim troškovi stručnog
pedagoga i sl.
Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednica Općinskog vijeća dala je na
glasanje Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju i
obrazovanju u Općini Mošćenička Draga za 2014. godinu te je jednoglasno donesen
Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju i
obrazovanju u Općini Mošćenička Draga za 2014. godinu
Ad. 13. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u Općini Mošćenička
Draga za 2014. godinu
Uvodno obrazloženje dala je pomoćnica pročelnice za financijske i
računovodstvene poslove.
Nedeljko Dražul zatražio je pojašnjenje stavke uređenje igrališta Sv. Petar.
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Zamjenik općinskog načelnika odgovorio je da je potrebno na neki način
sanirati podlogu igrališta, koja je u lošem stanju, o čemu su ga obavijestili korisnici
tog igrališta.
Jasenka Rutar postavila je pitanje da li su korisnici sredstava dužni Općini
podnositi izvješća o načinu trošenja dodijeljenih sredstava.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove odgovorila je
da su korisnici proračunskih sredstava dužni podnositi takva izvješća i redovno ih
podnose.
Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali općinski načelnik, zamjenik
općinskog načelnika, Nedeljko Dražul, Boris Škalamera, Robert Dundara, Jasenka
Rutar, donesen je zaključak da će se na jednu od sljedećih sjednica općinskog vijeća
kao točka dnevnog reda staviti financiranje NK Draga, na koju će se pozvati
predstavnici NK Draga.
Predsjednica Općinskog vijeća dala je na glasanje prijedlog Programa javnih
potreba u sportu u Općini Mošćenička Draga za 2014. godinu, te je jednoglasno
donesen
Program javnih potreba u sportu u Općini Mošćenička Draga za 2014.
godinu
Ad. 14. Programa javnih potreba u kulturi u Općini Mošćenička Draga za
2014. godinu
Uvodno obrazloženje dala je pomoćnica pročelnice za financijske i
računovodstvene poslove.
Jasenka Rutar postavila je pitanje da li se, vezano za izdavačku djelatnost,
izrada plakata svake godine povjerava istoj osobi.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove odgovorila je
da se izdavačka djelatnost ne odnosi na plakate već na pomoć onima koji izdaju
knjige, obično s područja naše Općine.
Edvin Rutar naveo je da ga je Zdenko Velčić zamolio da postavi pitanje da li
bi Općina mogla sufinancirati pisanje rječnika.
Općinski načelnik odgovorio je da je potrebno Općini uputiti zamolbu.
Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednica Općinskog vijeća dala je na
glasanje Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u Općini Mošćenička Draga za
2014. godinu, te je jednoglasno donesen
Programa javnih potreba u kulturi u Općini Mošćenička Draga za 2014.
godinu
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Ad. 15. Prijedlog Programa
Mošćenička Draga za 2014. godinu

javnih potreba socijalne skrbi u Općini

Uvodno obrazloženje dala je pomoćnica pročelnice za financijske i
računovodstvene poslove
Boris Škalamera postavio je pitanje da li ima korisnika besplatnog boravka u
dječjem vrtiću.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove odgovorila je
da je za sada nema korisnika, navedeno pravo predviđeno je Odlukom o socijalnoj
skrbi, te je stoga navedeno i u ovom Programu.
Nedeljko Dražul postavio je pitanje koliko je bilo novorođene djece.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove odgovorila je
da je novorođene djece ove godine bilo 18.
Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednica Općinskog vijeća dala je na
glasanje Prijedlog Programa javnih potreba socijalne skrbi u Općini Mošćenička
Draga za 2014. godinu, te je jednoglasno donesen
Program javnih potreba socijalne skrbi u Općini Mošćenička Draga za
2014. godinu
Ad. 16. Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu u Općini
Mošćenička Draga za 2014. godinu
Uvodno obrazloženje dala je pomoćnica pročelnice za financijske i
računovodstvene poslove.
Kristijan Dražul postavio je pitanje da li je bilo predviđeno financiranje
električne energije za ordinaciju opće medicine.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove odgovorila je
da se navedeno financira, ali unutar programa poslovni prostori.
Općinski načelnik naveo je da je postoji mogućnost obveze financiranja
dežurnih ambulanti vikendom u Cambierievoj ulici u Rijeci. Zahtjev za financiranje je
stigao prekasno pa nije u Proračunu. Radi se o dežurnoj ambulanti koja obuhvaća
pedijatra, obiteljsku medicinu i stomatologa, koji rade vikendom. HZZO je odbio
daljnje financiranje iste jer navedeno smatra nadstandardom, pa je za opstanak
dežurne ambulante potrebno financiranje Grada Rijeke, Primorsko-goranske županije,
jedinica lokalne samouprave. Vjerojatno će Općina kroz izmjenu Proračuna u ovaj
program morati unijeti i sredstva za sufinanciranje dežurne ambulante u Cambierievoj
ulici u Rijeci, radit će se o iznosu između 5.000,00 do 10.000,00 kn.
Uslijedila je kraća rasprava.
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Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednica Općinskog vijeća dala
je na glasanje Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu u Općini Mošćenička
Draga za 2014. godinu, te je jednoglasno donesen
Program javnih potreba u zdravstvu u Općini Mošćenička Draga za 2014.
godinu
Ad. 17. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Mošćenička Draga za 2014. godine
Uvodno obrazloženje dala je pomoćnica pročelnice za financijske i
računovodstvene poslove.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica Općinskog vijeća dala je na
glasanje Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Mošćenička Draga za 2014. godinu, te je jednoglasno donesen
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Mošćenička Draga za 2014. godinu
Ad. 18. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2014. godinu
Uvodno obrazloženje dala je pomoćnica pročelnice za financijske i
računovodstvene poslove.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica Općinskog vijeća dala je na
glasanje Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Mošćenička Draga za 2014. godinu, te je jednoglasno donesen
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Mošćenička Draga za 2014. godinu
Ad. 19. Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina
Uvodno obrazloženje dala je pomoćnica pročelnice za financijske i
računovodstvene poslove.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica Općinskog vijeća dala je na
glasanje Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina, te je jednoglasno
donesen
Plan gradnje komunalnih vodnih građevina
Ad. 20. Prijedlog Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2014.
godinu
Uvodno obrazloženje dala je pomoćnica pročelnice za financijske i
računovodstvene poslove.
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Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica Općinskog vijeća dala je na
glasanje Prijedlog Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2014. godinu, te je
jednoglasno donesen
Program utroška sredstava spomeničke rente za 2014. godinu
Ad. 21. Prijedlog Programa utroška dijela boravišne pristojbe
namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Mošćenička
Draga za 2014. godinu
Uvodno obrazloženje dala je pomoćnica pročelnice za financijske i
računovodstvene poslove.
Jasenka Rutar navela je da smatra da je za pojačano održavanje javnih zelenih
površina predviđen premali iznos, da je centar Mošćeničke Drage zapušten, siromašno
opremljen cvijećem.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove navela je da je
ovim Programom za pojačano održavanje javnih zelenih površina planirano 30.000,00
kn, od čega 7.000,00 kn od boravišne pristojbe i 23.000,00 kn od komunalne naknade.
Nedeljko Dražul zatražio je pojašnjenje stavke promidžba Kvarnera kao avio
destinacije i promocija Opatijske rivijere.
Općinski načelnik odgovorio je da je jedno i drugo naše učešće u Turističkoj
zajednici Kvarnera, oni uvjetuju sudjelovanje u ovim projektima, kako bi oni
sufinancirali neke „naše“ projekte. Radi se o sufinanciranju promocije zračne luke
Rijeka na Krku, koja se sufinancira prema određenom ključu, te promociju Opatijske
rivijere, koji se promoviraju kroz Turističku zajednicu Kvarnera.
Robert Dundara postavio je pitanje da li su predviđena sredstava za održavanja
šetnica, da li postoji mogućnost biciklističkih staza, obzirom biciklizam kao rekreacija
postaje sve popularniji među turistima.
Općinski načelnik je odgovorio da su za održavanje šetnica predviđena
sredstava.
Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednica Općinskog vijeća dala je na
glasanje Prijedlog Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene
poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Mošćenička Draga za 2014.
godinu, te je jednoglasno donesen
Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju
uvjeta boravka turista na području Općine Mošćenička Draga za 2014. godinu
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22. RAZNO
1. Robert Marinac naveo je da i dalje prometuju kamioni iznad 10 t cestom kroz
Mošćeničku Dragu, te postavio pitanje da li je Općina nešto poduzela vezano za taj
problem.
Komunalni redar odgovorio je da je vezano za taj problem razgovarao sa
nadležnim institucijama, te mu je odgovoreno da nadzor nad prometovanjem kamiona
vrši policija, te ih Općina o navedenom jedino može upozoriti.
2. Zamjenik općinskog načelnika upoznao je vijećnike da je u tijeku asfaltiranje
nerazvrstanih cesta. Iz tehničkih razloga asfaltiranje neće biti završeno do kraja 2013.
godine, već će se produžiti i u siječanj 2014., do kraja siječnja bi trebali svi radovi biti
završeni. Završeni su radovi na cestama u naseljima Kraj, Donji Kraj, Gradac, Paljon,
Sv. Anton, Obrš, Sučići, drugi dio Sv. Petra, Brseč do plaže, Žuntarovo.
3. Zamjenik općinskog načelnika naveo je da su radovi na uređenju košarkaškog
igrališta ispod osnovne škole u potpunosti završeni, postavljeni su novi koševi,
postavljena je žica, napravljeni su zidovi. Dobiveno je i nekoliko parkirnih mjesta
iznad igrališta.
4. Zamjenik općinskog načelnika naveo je želi vijećnicima iznijeti prijedlog
vlasnika restorana „Perun“ koji je povezan s problematikom nepostojanja javnih
sanitarija u Mošćenicama. Prijedlog restorana „Perun“ je da restoran „Perun“ da na
korištenje svoja dva sanitarna čvora koja se nalaze u suterenu tog objekta, a da se
„Perunu“ da na korištenje pet parkirnih mjesta za potrebe restorana, i to od Uskrsa do
listopada, dakle tijekom turističke sezone. Zamjenik općinskog načelnika zamolio je
vijećnike da iznesu svoje mišljenje o navedenom prijedlogu.
Uslijedila je kraća rasprava u kojoj su sudjelovali Nedeljko Dražul, Edvin Rutar,
Jasenka Rutar, općinski načelnik.
5. Općinski načelnik naveo je da je za potrebe izgradnje dječjeg vrtića na Sv.
Petru potrebno još kupiti k.č. 652/6 k.o. Draga koja je u vlasništvu više fizičkih osoba.
Radi se o nekretnini veličine 265 m2, čija je vrijednost po ovlaštenom sudskom
vještaku procijenjena na iznos od 70,00 eura/m2 što sveukupno iznosi 18.550,00 eura.
Nakon kraće rasprave jednoglasno je donesen sljedeći
Zaključak
Kupit će se nekretnina k.č. 652/6 k.o. Draga po cijeni od 70,00 EUR/m2, te se
ovlašćuje općinski načelnik da sklopi kupoprodajne govore.
6. Općinski načelnik upoznao je vijećnike da Limena glazba Lovran ove
godine ne može održati svoj koncert u dvorani u Lovranu zbog lošeg stanja iste, pa su
se dogovorili da bi se ove godine koncert limene glazbe Lovran održao u novoj
dvorani u Opatiji. Općina Mošćenička Draga će navedeni koncert, koji će se održati
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27.12.2014. sufinancirati. Svi su pozvani na zajednički koncert limene glazbe u
Opatiju.
Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednica Općinskog vijeća zaključila
je u 20,45 sati sjednicu Općinskog vijeća.
Zapisnik vodila:
Sanja Filčić
PROČELNICA
Sanja Filčić, dipl.iur.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG V IJEĆA
dr.sc. Magda Mandić

