REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/14-01/2
URBROJ: 2156/03-02-14-3
M. Draga, 27. ožujka 2014.

ZAPISNIK
sa 8. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA,
održane dana 13. veljače 2014. godine s početkom u 18,00 sati u općinskoj
vijećnici u M. Dragi, Trg slobode 7.
Sjednicu je u 18,00 sati otvorila predsjednica Općinskog vijeća dr.sc. Magda
Mandić.
Na sjednici je nazočno deset (10) od sveukupno jedanaest (11) vijećnika
Općinskog vijeća.
Opravdano je odsutan Robert Dundara.
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.
Sjednici predsjeda predsjednica Općinskog vijeća dr.sc. Magda Mandić.
Zapisnik vodi: Sanja Filčić.
Predsjednica Općinskog vijeća pozdravlja sve nazočne.
Predsjednica Općinskog vijeća konstatirala je da nije bilo primjedbi ni
prigovora na predloženi dnevni red, te se sukladno članku 61. stavak 3. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga smatra se usvojenim sljedeći
Dnevni

red

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 7. sjednice Općinskog vijeća
2. Prihvaćanje sudjelovanja Općine Mošćenička Draga u Projektu „e - Županija“
– Razvoj otvorene širokopojasne mreže
Izvjestitelji: voditelj projekta mr.sc. Vanja Smokvina,
Boris Krstanović, dipl.inž.,
mr.sc. Goran Jurin,
mr.sc. Damir Medved
3. Izvješće o radu i aktivnostima NK Draga
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Izvjestitelji:
Branislav
Jukić, predsjednik NK Draga
Boris Ricman, tajnik NK Draga
4. Prijedlog Odluke o pristupanju prodaji nekretnina u vlasništvu Općine
Mošćenička Draga – k.č. 1358/5 i k.č. 1358/6 k.o. upisane u zk.ul. 227 Kalac
5. Prijedlog Odluke o pristupanju prodaji nekretnine u suvlasništvu Općine
Mošćenička Draga – ½ dijela grč. 69/2, zk.ul. 1580 k.o. Kraj
6. RAZNO
Predsjednica Općinskog vijeća upoznaje nazočne da će se zbog, pred sjednicu
najavljenog kašnjenja izvjestitelja po toč. 2. dostavljenog dnevnog reda, predstavnika
E-županije, do njihovog dolaska, prijeći na raspravu i donošenje odluka po drugim
točkama dnevnog reda za današnju sjednicu Općinskog vijeća.
Ad. 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 7. sjednice Općinskog vijeća
Predsjednica Općinskog vijeća upitala je da li netko od nazočnih ima
primjedbu na zapisnik.
Kako nije bilo primjedbi na zapisnik, predsjednica Općinskog vijeća dala je na
glasanje zapisnik s 7. sjednice Općinskog vijeća, te je jednoglasno donesena
ODLUKA o usvajanju zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine
Mošćenička Draga.
Ad. 4. Prijedlog Odluke o pristupanju prodaji nekretnina u vlasništvu
Općine Mošćenička Draga – k.č. 1358/5 i k.č. 1358/6 k.o. upisane u zk.ul. 227
Kalac
Vijećnicima je podijeljen Elaborat procjene vrijednosti nekretnine za k.č.
1358/5 i k.č. 1358/6 k.o. upisane u zk.ul. 227 Kalac, sačinjen po stalnom sudskom
vještaku u građevinarstvu Jasminki Lilić, dipl.ing.građ., s početnom cijenom
60.004,56 kuna.
Nakon uvodnog obrazloženja pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela i
predsjednice Općinskog vijeća, ujedno i predsjednice Komisije za nekretnine,
uslijedila je kraća rasprava u kojoj su sudjelovali Edvin Rutar, Nedeljko Dražul,
zamjenik općinskog načelnika.
Utvrđuje se da je jednoglasno donesena
Odluka o pristupanju prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Mošćenička
Draga – k.č. 1358/5 i k.č. 1358/6 k.o. upisane u zk.ul. 227 Kalac, s početnom
cijenom 60.004,56 kuna.
Ad. 5. Prijedlog Odluke o pristupanju prodaji nekretnine u suvlasništvu
Općine Mošćenička Draga – ½ dijela grč. 69/2, zk.ul. 1580 k.o. Kraj
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Nakon uvodnog obrazloženja predsjednice Općinskog vijeća, ujedno i
predsjednice Komisije za nekretnine, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
zamolila je vijećnika Nedeljka Dražula za dodatno pojašnjenje prijedloga Odluke s
obrazloženjem da se o nekretnini odnosno ½ dijela nekretnine, koja je do sada dva
puta prodavana putem javnog natječaja, od čega jednom za vrijeme prošlog saziva
Općinskog vijeća, u kojem je Nedeljko Dražul bio predsjednik Komisije za
nekretnine.
Nedeljko Dražul naveo je da se radi o nekretnini, koja je u ½ dijela u
vlasništvu fizičke osobe, a u ½ dijela u vlasništvu Općine Mošćenička Draga. Općina
Mošćenička Draga je do sada na inicijativu te osobe dva puta oglašavala prodaju ½
dijela nekretnine putem javnog natječaja, ali se prodaja nije realizirala. Obzirom na
protek vremena između dvije prodaje nekretnine, sačinjena je i revizija procjene
vrijednosti po stalnom sudskom vještaku. Suvlasnica je ponovno zainteresirana za
kupnju. Stalni sudski vještak je na upit pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela da li
je potrebna ponovna revizija procjene vrijednosti navela da po njezinom mišljenju
obzirom na posljednju reviziju sačinjenu prošle godine, ponovna revizija nije
potrebna. Radi se o ruševnoj nekretnini u Kraju.
Uslijedila je kraća rasprava u kojoj su sudjelovali Nedeljko Dražul, Tin
Armanda, Boris Škalamera, zamjenik općinskog načelnika.
Utvrđuje se da je jednoglasno donesena
Odluka o pristupanju prodaji nekretnine u suvlasništvu Općine
Mošćenička Draga – ½ dijela grč. 69/2, zk.ul. 1580 k.o. Kraj, s početnom cijenom
18.000,00 kuna.
Predsjednica Općinskog vijeća konstatirala je da zbog uvodno najavljenog
kašnjenja izvjestitelja po 2. toč. dnevnog reda, a do njihovog dolaska, prelazi na točku
RAZNO.
Ad. 6. RAZNO
1. Predsjednica Općinskog vijeća navela je da je svim vijećnicima proslijedila
e-mail sa pozivom Udruge općina u Republici Hrvatskoj za obuku vijećnika.
Navedeni poziv za obuku upućen predsjednicima i članovima općinskih vijeća, radi se
o obuci koja bi pomogla vijećnicima da se educiraju kako obavljati vijećničku
dužnost. Održavanje navedene obuke bilo je predviđeno u Zagrebu, a kako je iskazan
veliki interes za obuku, dobivena je informacija da će se ista obuka održati i u Istri.
Poziva vijećnike da razmisle tko bi bio zainteresiran za obuku, time da se još ne zna
točan datum obuke. Nakon što se dobije informacija o vremenu i mjestu održavanja
seminara - obuke, o istome će se izvijestiti vijećnike.
2. Općinski načelnik obavijestio je vijećnike da je donesena Uredba o izmjeni
Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru, koja je u
primjeni od 01. siječnja 2014. Od početka primjene nove Uredbe više se jedan dio
djelatnosti na pomorskom dobru ne naplaćuje putem koncesijskih odobrenja, radi o
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prijevozu putnika i iznajmljivanju plovila, te će Općina u tom smislu ostvariti manji
prihod od koncesijskih odobrenja.
3. Općinski načelnik obavijestio je vijećnike da smo od 01. siječnja 2014. obveznici
PDV-a za zakup poslovnih prostora. Račune za siječanj 2014. Općina je ispostavila sa
PDV-om. To konkretno znači 25 % veći račun za svih, time da zakupnici koji su u
sustavu PDV-a će isti vratiti te im se davanja u konačnici ne povećavaju, dok će
određeni broj najmoprimaca – udruge, obrtnici, neprofitne organizacije biti oštećeni u
smislu da im se zakup povećava za 25 %. Od zakupnika poslovnih prostora u
vlasništvu Općine Mošćenička Draga tu spadaju ambulanta opće medicine, lovačko
društvo Perun i Frizerki salon „Na peske“. Predlaže da Općina za tri navedena
subjekta - ambulantu opće medicine, Lovačko društvo Perun i Frizerki salon „Na
peske“ podmiri trošak PDV-a, radi se o 6.000,00 kuna na godišnjoj razini, na koji bi
se način istima pomoglo i olakšalo poslovanje. Na sastanku s načelnikom bili su
zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu Općine koji u njima obavljaju ugostiteljsku
djelatnost, te su iznijeli da im je zakupnina, imajući u vidu sadašnju situaciju,
previsoka te su pitali da li postoji mogućnost eventualnog smanjenja zakupnine. Stoga
se navedeno predočava vijećnicima kako bi se donijela odluka o zamolbi tih
zakupnika poslovnih prostora za smanjenjem zakupnine.
Predlaže da za tri zakupnika poslovnih prostora u vlasništvu Općine koji nisu u
sustavu PDV-a, i to Lovačko društvo Perun, ambulanta opće medicine i frizerski salon
„Na peske“ Općina podmiri trošak PDV-a, te da se zakupnicima poslovnih prostora u
vlasništvu Općine koji u istima obavljaju ugostiteljsku djelatnost, i to Sportsko
društvo Draga, ugostiteljski objekt Velebit i ugostiteljski objekt Plaža zakupnina
smanji za 10 %. Predlaže da o navedenim prijedlozima Općinsko vijeće raspravi i
donese odluku.
Uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali Boris Škalamera, Nedeljko Dražul,
Jasenka Rutar, Robert Marinac, općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika.
Utvrđuje se da su u 18,50 sati na sjednicu Općinskog vijeća pristupili
izvjestitelji po 2. toč. dnevnog reda „Prihvaćanje sudjelovanja Općine Mošćenička
Draga u Projektu „e - Županija“ – Razvoj otvorene širokopojasne mreže“.
Općinski načelnik predlaže da se prijeđe na 2. toč. dnevnog reda, te da se
nakon završetka rasprave po istoj nastavi s točkom RAZNO.
Predsjednica Općinskog vijeća utvrđuje da se prelazi na toč. 2. dnevnog reda,
te će se s točkom RAZNO nastaviti nakon završetka izlaganja i donošenja odluke pod
toč. 2.
Ad. 2. Prihvaćanje sudjelovanja Općine Mošćenička Draga u Projektu „e
- Županija“ – Razvoj otvorene širokopojasne mreže“
Predsjednica Općinskog vijeća pozdravlja izvjestitelje po ovoj toč. dnevnog
reda, predstavnike E-županije, voditelja projekta mr.sc. Vanju Smokvina,
Borisa Krstanović, dipl.inž., mr.sc. Gorana Jurina i mr.sc. Damira Medveda te im daje
riječ.
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Mr.sc. Vanja Smokvina pozdravlja sve nazočne i najavljuje prezentaciju
projekta „e - Županija“ – Razvoj otvorene širokopojasne mreže“ uz konstataciju da je
Primorsko-goranska županija jedina u Hrvatskoj koja je napredovala u pripremi za
ovaj projekt, a Europa je pripremila od 2014. do 2020. godine 140.000.000,00 EURA
za izgradnju otvorene širokopojasne mreže ili optičke infrastrukture. Projekt je
započeo prije godinu i četiri mjeseca, plan je da bi do polovice listopada ove godine
bio nacionalni natječaj za dobivanje sredstava strukturnih fondova, a ove godine
planirano je oko 20.000.000,00 EURA. Pokrivena je cijela PGŽ, 36 općina i gradova,
ali se odlučilo započeti na projektu sa Liburnijom i otokom Rabom, kao pilot projekt,
nakon čega će se uključiti i drugi. Postoje dva tima ljudi koji rade na projektu. Danas
će Općinskom vijeću prezentirati projekt Boris Krstanović, dipl.inž., izvršni direktor
Multilinka, mr.sc. Damir Medved iz Ericssona Nikola Tesla i on kao voditelj projekta,
uz napomenu da nije mogao doći njihov kolega iz HAKOM-a, Hrvatske agencije za
telekomunikacije.
Boris Krstanović, dipl.inž pozdravio je nazočne i predstavio te naveo da je
član užeg projektnog tima i direktor tvrtke Multilink koja sudjeluje u ovom projektu.
Kad govorimo o otvorenim širokopojasnim mrežama mislimo prvenstveno na brzi
odnosno širokopojasni pristup internetu. To je zajednički naziv za različite načine
povezivanja na internet koji omogućuje veliku brzinu. Širokopojasne mreže
prepoznate su zbog svoje važnosti kao infrastrukture 20. stoljeća, kao preduvjet
ekonomskog razvoja. Postoji više načina povezivanja na internet. Širokopojasni
internet omogućuje jako brzi pristup internetu. Danas se očekuje brzi pristup internetu
koji omogućuje rad i pristup bez obzira gdje se nalazili. Europska unija svoju
konkurentnost temelji na europskoj digitalnoj agendi, na viziji razvoja do 2020.
godine, koja osim preporuka o tržištu kaže da je osiguranje pružanja znatno bržeg
pristupa internetu na cijelom području Europske unije prioritet, da građani Europske
unije trebaju biti povezani na internet brzinom od barem 30 megabita u sekundi, a na
50 % teritorija građanstvo mora biti povezano na brzinama barem od 100 megabita u
sekundi. Te ciljeve je vrlo teško ostvariti. Republika Hrvatska definitivno je
prepoznala mogućnost širokopojasnog interneta i na razini Vlade R. Hrvatske radi se
na pokretanju ovakvih projekata. Širokopojasna mreža osim što je globalni zahtjev
može potaknuti regionalni razvoj. Regionalni razvoj mora biti balansiran i ne smije se
događati samo u gradovima, regija se treba ravnomjerno razvijati, a da bi se ona
mogla gospodarski razvijati treba omogućiti zapošljavanje i zdravu konkurenciju i
izvan gradskih središta, treba pružiti usluge zdravstva, obrazovanja, istraživanja,
razvoja i svega ostaloga na daljinu, kako bi ljudi ostali u svojim ognjištima. U sklopu
ovoga projekta prikazana im je i demografska slika Primorsko-goranske županije, te
su primijećena područja na kojima više nitko ne živi, a dob ljudi koji žive izvan
središta je vrlo visoka, te brzo u mnogim područjima više neće biti stanovnika.
Postavlja se pitanje kako zadržati ljude i vratiti intelektualni potencijal, gospodarski
potencijal, kako omogućiti da komfor života u svim regijama bude jednak, a jedan od
odgovora je mogućnosti odnosno servisi koje pružaju širokopojasne mreže. Ako se
uspije razviti ovaj projekt, to će biti potpora regionalnom razvoju, time će se povećati
konkurentnost, biti ćemo turistički konkurentniji, smanjit će se iseljavanje ljudi,
pružiti im samozapošljavanje, te će se također pružiti ista mogućnost obrazovanja
djeci u ruralnim područjima kao djeci primjerice u Rijeci ili Zagrebu. To su sve
razlozi zašto treba krenuti u ovakve projekte. Preporuka Europske unije je bila da
Republika Hrvatska treba nastaviti širenje i korištenje širokopojasnog interneta u
ruralnim i nerazvijenim područjima i spremna je financirati ovakve projekta, i to do
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85 % bespovratnih sredstava za izgradnju ovakvih mreža, kroz strukturne fondove.
Ovo je prilika da se pokušaju zahvatiti ta sredstva i financirati širokopojasne mreže.
Prihvaćajući ove izazove i preporuke Europske unije, Primorsko-goranska županija je
kao prva u Hrvatskoj osmislila i pokreće „e-Županija“ projekt. Cijeli projekt je
ambiciozan i trajat će više godina, podijeljen je u više koraka, a po prvi put na njemu
se uključuje ne samo regionalna i lokalna uprava, nego i gospodarstvo i akademija.
Ideja je da se kroz razvoj širokopojasne mreže podigne konkurentnost Primorskogoranskoj županiji. Cilj projekta je osmisliti i planirati razvoj telekomunikacijske
mreže širokog pojasa, infrastrukture koja će omogućiti brži ekonomski razvoj i
povećanje konkurentnosti i revitalizaciju tih ruralnih regija. Ideja je da se iskoristi sva
infrastruktura koja je u vlasništvu države, javnih poduzeća, da se mreža ne gradi
ispočetka, nego da se za prijenos podataka iskoristi sve magistralne pravce koji su
izgrađeni uz cestu, dalekovode, sve što je u javnom vlasništvu. Pokrovitelj projekta je
župan Primorsko-goranske županije, Zlatko Komadina. Projekt je pokrenut 30. srpnja
2013., vlasnik projekta je Upravni odjel za regionalni razvoj i infrastrukturu, a
realizacija projekta je povjerena regionalnoj agenciji Kvarner iz Rijeke. Voditelj
projekta je mr.sc. Vanja Smokvina, donedavni voditelj Zavoda za informatičku
djelatnost Grada Rijeke. Postoje dva projekta, odnosno dvije radne skupine u
projektu. Jedna je izrada idejnog rješenja širokopojasne mreže, gdje je najprije
napravljena analiza stanja, radi utvrđenja što je od komunikacijskih kapaciteta u
vlasništvu države već postavljeno i instalirano. Na temelju snimljenog stanja Ericsson
Nikola Tesla napravio je idejni projekt razvoja širokopojasne mreže u županiji i na
temelju toga razvijena su tri podprojekta. Potrebno je širenje svijesti o potrebi
korištenja ovakvih mreža, treba koristiti sve komunikacijske kanale da se dođe do
gospodarskih subjekata, do građana, kako bi oni prepoznali smisao i svrhu ovakvih
projekata. Projekt će biti uspješan onoliko koliko ljudi budu koristili i servise i
infrastrukturu koja se bude razvila u ovakvom jednom projektu.
Utvrđuje se da su u 19,05 na sjednicu Općinskog vijeća pristupili predstavnici
NK Draga, Branislav Jukić, predsjednik NK Draga i Boris Ricman, tajnik NK Draga.
Mr.sc. Damir Medved pozdravio je nazočne i istaknuo je da je uloga Ericssona
u ovom projektu stručna. Ericsson je iskoristio tehnologiju kojom se služi i koja se
koristi za potrebe telekom operatera kako bi se ta ista tehnologija primijenila u ovom
inovativnom projektu. U okviru ovog projekta prvi zadatak je bio da se sakupe
informacije, taj je zadatak odradila tvrtka 3T cable, koja je prikupila sve informacije o
postojećoj infrastrukturi, koje je Ericsson ubacio u informacijski sustav i na osnovu
planskih podataka koji se koriste kreirani su izračuni koji su odredili kakve kapacitete
se može očekivati u narednom razdoblju. Želi se napraviti jedna otvorena
infrastruktura, koja mora biti pouzdana i tehnološki neovisna, otvorena, kako bi je
jednog dana kada se ona bude izgradila i kada bude u vlasništvu jedinica lokalne
samouprave, bilo koji operater mogao koristiti, u ovisnosti od koncesijskog modela.
Najprije je napravljena generalna strategija, koja je utvrdila gdje se nalaze tokovi
prometa, ključni čvorovi, a potom su napravljena tri pilot projekta. Za pilot projekte
odabrane su Delnice, Kastav i Rab jer se željelo da budu uključena različita
ekonomska okruženja i strukture domaćinstava. Tako je npr. Gorski Kotar jedno vrlo
raspršeno područje, Kastav je tzv. periferno urbano područje, a otok također ima neke
svoje specifičnosti. Na osnovu ta tri pilot projekta su usuglašeni, provjereni i
verificirani svi elementi koji će omogućiti da se rade kvalitetne studije izvodivosti. Na
osnovu tih elemenata, izrađena je predstudija izvodivosti s virtualnog pristupa, koja
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kaže kako bi te mreže trebale biti izgrađene i kako bi se usluge trebale po
tim mrežama pružati, da bi nakon nekog određenog vremena postale isplative. Postoji
realna mogućnost da se do 85 % sredstava dobije iz fondova Europske unije, a da bi
se ta sredstva mogla dobiti, svi opisani koraci moraju biti napravljeni, dakle
dokumentacija mora biti komplentna, svaki detalj mora biti detaljno obrazložen.
Boris Krstanović, dipl.inž naveo je da je predstudija rađena samo za područje
Liburnije. Detaktirana su i zanimanja mogućih koncesionara mreža, koji bi investirali
u mrežu jedinica lokalne samouprave ostatak do 100 % potrebnih sredstava. Kako
postoji najveće zanimanje za područje Liburnije, utvrđeno je sedam jedinica lokalne
samouprave i otok Rab koji bi ušli u pilot projekt. Za početak bi se dakle krenulo s
dva pilot projekta, pilot projekt Liburnije – Liburnijski konzorci gdje bi se uključiča
Općina Mošćenička Draga zajedno s Opatijom, Kastvom, Viškovom, Lovranom,
Matuljima i Klanom, te pilot projekt otoka Raba. Osim predidejnog projekta,
napravljena je i studija isplativosti, kojom se pokušalo utvrditi koliko bi se to što bi se
trebalo instalirati, vratilo po posebnim različitim poslovnim modelima, a sačinjen je i
komunikacijski plan projekta. Projekt će biti uspješan ako ljudi kasnije prepoznaju
njegovu važnost. Da bi se to desilo, potrebno je širiti svijest i objasniti ljudima što su
optičke mreže i kakve usluge pružaju. Stručni tim e-Županije će u tom smislu
obavijestiti javnost, te voditi projekt, uklanjati prepreke, pružati pravnu, tehničku i
drugu savjetodavnu pomoć. Jedna od najvažnijih uloga tima e-Županije je „dijeljenje
dobre prakse“ na druge jedinice lokalne samouprave u Primorsko-goranskoj županiji.
Ideja je da cijela Republika Hrvatska bude dobro umrežena. Uloga i zadaci jedinica
lokalne samouprave odnosno konzorcija lokalnih uprava je realizacija projekta,
obzirom će kabeli prolaziti kroz zemlju, uz kanale koji pripadaju jedinicama lokalne
samouprave, uz prometnice jedinice lokalne samouprave. Zatim slijedi prijava
projekta za financiranje iz strukturnih fondova Europske Unije, izbor i sklapanje
ugovora sa izvoditeljem odnosno koncesionarom mreže. Ministarstvo uprave izrađuje
Pravilnik o izgradnji širokopojasnih mreža, koji je predvidio tri modela kako se mogu
te mreže financirati. Jedan model je da jedinica lokalne samouprave sama ulaže u
svoje mreže. Međutim, vjerojatnost da jedinica lokalne samouprave sama sve
financijski realizira, imajući u vidu današnju situaciju, je minimalna. Model koji se
predlaže je drugi model, koji je dokazan i u praksi. Radi se o modelu koji je
primijenila Republika Slovenija, oni su 170.000.000 EURA „povukli“ za takve
projekte iz Europskih fondova. Prema tom modelu Europska unija financira do 85 %
projekta, a razliku plaća privatni partner odnosno privatni ulagač, koji kada se sklopi
ugovor, preuzima i vodi projekt. Prednost ovoga modela je u tome da, bez obzira što
je privatni ulagač uložio svoja sredstva, sve što se napravi ostaje u vlasništvu jedinice
lokalne samouprave. Privatni ulagač svoje ulaganje vraća kroz određeni period koji će
pokazati studija isplativosti. Nakon što se projekt prijavi, koncesionar preuzima
gradnju mreže, on investira i gradi mrežu. Ovisno o ugovoru koji se sklopi s
koncesionarom, koncesionar će tu mrežu održavati i s njom raspolagati određeni broj
godina, kroz koji se očekuje da će vratiti ono što je uložio, ali ne cijeli iznos koji je
bio potreban da se izgradi mreža, nego samo onaj dio koji je on uložio. Koncesionar
će vraćati svoju investiciju od toga što će svi stanovnici imati mogućnost izabrati
usluge telefonije, televizije, pristupa internetu od bilo kojeg operatora koji se
komercijalno pojavi na području jedinice lokalne samouprave. Zato se mreže zovu
otvorenima, budući one moraju pružati istu šansu svim telekom operatorima da
ponude svoju usluge. Za korištenje otvorene mreže, telekom operatori plaćaju
koncesionaru, koncesionar tim sredstvima održava mrežu, širi je i vrši povrat
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investicije. Telekom operator, koji nudi uslugu pristupa internetu, to naplaćuje od
krajnjih korisnika. Kako će biti dostupni svi telekom operatori, cijena će biti
konkurentna. Iz dijela sredstava koje krajnji korisnici (domaćinstvo ili poslovni
subjekt) plaća, vrši se povrat investicija. Ako se ostvari i dobit koja prijeđe 7 %,
koliko očekuje Europska unija odnosno na koliko Europska unija ograničava dobit,
sva dobit preko 7 % dijeli se s jedinicom lokalne samouprave. Vodstvo jedinica
lokalne samouprave koje se uključe u projekt, stručni tim e-Županije odvest će na
studijsko putovanje u Ilirsku Bistricu, gdje se može na terenu vidjeti kako su
izgrađene mreže, te dobiti odgovore na sva pitanja. Postoji i treći, hibridni model, za
koji se također pretpostavlja da ne bi bio od interesa jedinicama lokalne samouprave.
Preporuka tima e-županije je drugi opisani model. Taj se model preporuča iz razloga
jer se financira iz nepovratnih sredstava, do 80 % sredstava se dobiva iz Europske
unije nepovratno, 15% do 20 % sredstava osigurava privatni partner, dok je vlasništvo
nad izvedenom infrastrukturom i kapacitetima od prvog dana u jedinicama lokalne
samouprave, a mreža je otvorena za sve korisnike usluga. Zato se te mreže i zovu
otvorene, širokopojasne mreže. Stoga se prenosi poziv župana Primorsko-goranske
županije da se i Općina Mošćenička Draga uključi u ovaj projekt i time svojim
građanima osigura bolja budućnost koristeći blagodati informacijske i
komunikacijske tehnologije.
Trenutno se radi dopuna Strateškog plana Županije u dijelu razvoja širokopojasne
mreže. O tome će se stanovništvo informirati putem elektroničkih medija, putem
časopisa Zeleno i plavo. Organizirat će se i tri posebna događanja, jedan u Opatiji za
područje Liburnije, jedan na Krku za otoke, jedan u Gorskom kotaru, gdje će se
pokušati prikazati opremu, načine povezivanja, gdje će održati otvorena predavanja za
građanstvo. Operatorima će se uputiti javni poziv da se izjasne da li u tom području
žele graditi mrežu budući Europska unija tada takva područja ne bi financirala.
Županija će sklapati posebne ugovore sa specijaliziranim savjetničkim i
projektantskim kućama koje će kasnije pomagati u prijavi projekta na izvore
financiranja. Općina Mošćenička Draga kao jedinica lokalna samouprave, nakon što
donese odluku o priključenju projekta, treba poslati pismo namjere u Primorskogoransku županiju, nakon čega će se u Županiji svečano potpisati Sporazum o
zajedničkom pokretanju projekta sa svim jedinicama lokalne samouprave, čime će
službeno pokrenuti projekt. Potom Općina treba plan razvoja staviti na javnu raspravu
i za vrijeme dok se usvoji, treba napraviti pripreme za sljedeći korak, koji je
mapiranje područja. Zatim treba napraviti pripreme za provođenje ankete, koja treba
pokazati što od usluga koriste građani, koji su im potrebni servisi. Potom ide izrada
prijedloga Plana razvoja širokopojasne strukture Općine odnosno nacrta mreže,
provođenje javne rasprave, usvajanje te izrada projektnih prijedlog i traženje
koncesionara. Pozivnim natječajem tražit će se javni partner, nakon čega slijedi izbor
privatnog partnera i potpisivanje sporazuma. U tom trenutku uloga tima e-Županije
postaje samo savjetodavna, budući od trenutka potpisivanja ugovora s privatnim
partnerom, Općina sama kreće u izgradnju mreže. Uloga Županije je koordinirati
različite projekte koje će pokrenuti, pratiti da je ono što se gradi u skladu s
preporukama. Za svaki korak Općina će dobiti predloške koje će pripremiti tim eŽupanije i koji će Općini olakšati poduzimanje svakog daljnjeg koraka u realizaciji
projekta. Cilj je da do 15. listopada 2014. sve bude potpuno spremno za prijavu za
projekte Europske unije. Bit će uključeno sedam, osam ili devet jedinica lokalne
samouprave.
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Predstavnici e-županije pozivali su nakon izlaganja sve nazočne na postavljanje
pitanja.
Mr.sc. Vanja Smokvina predao je predsjednici Općinskog vijeća informativni letak
„e-Županije – razvoj otvorene širokopojasne pristupne mreže Primorsko-goranske
županije“ i zaključno naveo da jedinica lokalne samouprave za cijeli projekt treba
osigurati u svom proračunu između 20.000,00 i 50.000,00 kuna, koji je iznos potreban
za doradu projekta koji će biti potreban za izbor koncesionara. Za izbor koncesionara
potreban je projekt širokopojasne mreže, općinski razvojni projekt i mapiranje. Dakle,
jedinica lokalne samouprave ulaže samo ta sredstva, najviše do iznosa od 50.000,00
kn. Ostalo su sredstva strukturnih fondova, koja su nepovratna i sredstva koja ulaže
koncesionar.
Naglašava se da Općina nije sama u ovom projektu, Županija ima ekipu koja će pratiti
sve potrebne korake, od početka do kraja projekta. Kad se izabere koncesionar,
Županija će voditi računa da svi u Županiji imaju isti koncept.
Predsjednica Općinskog vijeća zahvalila je predstavnicima tima „e-Županije“ na
iscrpnom izlaganju i otvorila raspravu.
Zamjenik općinskog načelnika postavio je pitanje da li će se za realizaciju koristiti
postojeće trase, obzirom ima dosta područja u Općini koja su danas još potpuno
nepokrivena, kada će se krenuti s prijavom prema fondovima EU, te da li je iznos s
kojim svaka jedinica lokalne samouprave sudjeluje u projektu isti za sve jedinice
lokalne samouprave ili se razlikuje.
Predstavnici tima e-Županije odgovorili su da tamo gdje postoji optika HT-a, odnosno
gdje postoji infrastruktura, ista će se i koristiti. Na projektu se radi već neko vrijeme i
Primorsko-goranska županija je za sada prva u ovom projektu, pa se nastoji čim prije
krenuti s prijavom prema fondovima. Sudjelovanje svake jedinice lokalne samouprave
u projektu kreće se od 20.000,00 do 50.000,00 kn i ta sredstva je potrebno osigurati u
proračunu za 2014. godinu. Iznos nije isti za svaku jedinicu lokalne samouprave jer to
ovisi o demografskom razvoju i specifičnosti svake jedinice lokalne samouprave.
Nedeljko Dražul postavio je pitanje koji su točno zadaci jedinice lokalne samouprave
u tehničkom dijelu ovog projekta, odnosno kako se će odraditi tehnički dio.
Predstavnici tima e-Županije odgovorili su da je osnovna ideja da se u realizaciji
koriste najnovije tehnologije, to je tehnologija „micro row“, radi se o velikoj brusilici
koja u prometnici zareže, „isfreza“ jednu vrlo tanku dubinu i u to se polaže sustav
cijevi, tzv. mirkocijevi kroz koje se nakon toga po potrebi upuhuju niti. Osnovna ideja
je da se taj koncept izgradnje podvede pod tzv. „jednostavnu gradnju“, što bi značilo
da za takav tip izgradnje ne bi trebala građevinska dozvola, a iz razloga jer je utjecaj
na okoliš zanemariv. Radi o optičkim kabelima koji nemaju nikakav utjecaj na okoliš,
a dosadašnja iskustva su pokazala da su takve mreže statističke jednako pouzdane kao
one koje se rade u klasičnim kanalizacijskim sustavima. Zbog propisa Europske unije,
važno je da se iskoristi postojeća infrastruktura.
Bitno je istaknuti da se preporuča da se u ovoj fazi pripreme, dakle do listopada 2014.,
gdje god se rade iskopi uz cestu, položi i cijev u koju će se kasnije upuhati optika.
Unutar područja napravit će se okosnica i ta trasa će se koristiti kao osnova za daljnji
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pristup objektima. Ideja je da što više kuća dobije priključak, odnosno da
svugdje gdje postoji bilo kakva gospodarska dinamika postoji i internet.
Nedeljko Dražul postavio je pitanje kako će se odraditi tehnički dio u starim
jezgrama, da li se tu mogu osim „kopanja“ primijeniti neka druga rješenja.
Predstavnici tima e-Županije odgovorili su da Stare jezgre su zona koja bi trebala biti
pokrivena, najvjerojatnije će telekom operator reći da će poboljšati pokrivenost u
sljedećem razdoblju. Međutim, sve tehnološke opcije su na raspolaganju, optička nit
je vrlo tanka i lako se može provući, a prednost micro rowa i te tehnologije je da je
ona brza i jeftina. Međutim, osim „kopanja“ u slučaju potrebe mogu se primijeniti i
druga rješenja.
Predsjednica Općinskog vijeća zamolila je pojašnjenje zadataka lokalne samouprave u
ovom projektu, te je postavila pitanje da li će za Općinu osim sredstava koja su
spomenuta (20.000,00 – 50.000,00 kuna) biti dodatnih izdataka za ovaj projekt.
Predstavnici tima e-Županije odgovorili su da će Primorsko-goranska županija sa 01.
ožujkom 2014. zaposliti jednu osobu koja će biti „direktna veza“ sa jedinicama
lokalne samouprave, te će se raditi po konceptu Županije. Uloga lokalne samouprave
je da omogući podršku Županiji, a Županija će voditi sve radnje. Tako primjerice
mapiranje već postoji. Županija uputila dopis svim operatorima te zatražila da se
izjasne da li imaju u planu izgradnju širokopojasne mreže, operatori već imaju
mapiranje. Prvi zadatak lokalne samouprave je donošenje odluke o priključenju
Općine projektu, a potom upućivanja pisma namjere. Cilj je da 01. listopada 2014. sve
bude spremno za prijavu na natječaj. Osim navedenih sredstava drugih izdataka neće
biti.
Jasenka Rutar postavila je pitanje kamo idu dobivena sredstva ako projekt prođe.
Predstavnici tima e-Županije odgovorili su da Europska unija strogo nadzire trošenje
dobivenih sredstava. Sredstva su od lokalne samouprave, ali se mora strogo poštivati
upute, odnosno pravila Europske unije. Koncesionar će morati sve raditi po uputama i
pravilima. Europska unija ne daje sredstva unaprijed, već sredstva moraju biti
rezervirana, a za ta sredstva država mora dati garanciju ili će država dati dio
sredstava. Kod nas država sigurno neće dati sredstva nego garanciju. Sredstva će biti
investirana u infrastrukturu. Dakle, lokalna samouprava neće dobiti sredstva – novac,
nego infrastrukturu, u koju će ta dobivena sredstva biti investirana, a infrastruktura će
biti vlasništvo jedinice lokalne samouprave. Ako se ostvari višak korisnika, ugovorom
će biti određeno kako će se višak sredstava dijeliti između lokalne samouprave i
koncesionara.
Kristijan Dražul postavio je pitanje koji mogu biti postojeći koncesionari mreže, da li
to mogu biti „privatnici“.
Predstavnici tima e-Županije odgovorili su da u Sloveniji koncesionar tvrtka koja se
izdvojila iz Telekoma. U Hrvatskoj će se iz HT-a izdvojiti tvrtka koja će graditi
infrastrukturu, time da u Europi ima još zainteresiranih tvrtki za ovaj projekt.
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Županija će nastojati da sudjeluju i tvrtke
koncesionarom.

s ovog područja, na način da surađuju

Općinski načelnik postavio je pitanje da li će zbog ovog projekta krajnjim korisnicima
poskupiti usluga.
Predstavnici tima e-Županije odgovorili su da usluga krajnjim korisnicima sigurno
neće poskupjeti. HAKOM definira granice cijena, a s druge strane cijeli ovaj projekt
ide u cilju da krajnji korisnici mogu mijenjati operatore. Kvaliteta pristupa internetu
će biti neusporedivo bolja od postojeće.
Edvin Rutar postavio je pitanje zašto su sredstva koja lokalna samouprava mora
osigurati navedena u rasponu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna, a ne jedinstveno.
Predstavnici tima e-Županije odgovorili su da sredstava s kojima će pojedina jedinica
lokalne samouprave sudjelovati ne mogu biti ista za sve jedinice lokalne samouprave,
ona ovise o površini jedinice lokalne samouprave, a područje jedinice lokalne
samouprave znati će se točnije nakon mapiranja. Osim toga, bitni su i razvojni
projekti koje ima u planu pojedina jedinica lokalne samouprave. Stoga ne može se
odrediti jedinstvena cijena za svaku jedinicu lokalne samouprave.
Predsjednica Općinsko vijeća zahvalila je predstavnicima tima e-Županije na
izlaganju.
Predsjednica Općinsko vijeća stavila je na glasanje Zaključak o prihvaćanju
sudjelovanja Općine Mošćenička Draga u projektu „e-Županija – Razvoj otvorene
širokopojasne pristupne mreže Primorsko-goranske županije u svojstvu člana
konzorcija za područje Liburnije“.
Utvrđuje se da je jednoglasno donesen sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se sudjelovanje Općine Mošćenička Draga u projektu „e-Županija –
Razvoj otvorene širokopojasne pristupne mreže Primorsko-goranske županije u
svojstvu člana konzorcija za područje Liburnije“.
Ad. 3. Izvješće o radu i aktivnostima NK Draga
Predsjednica Općinskog vijeća pozdravila je izvjestitelje po ovoj toč. dnevnog
reda, Branislava Jukića, predsjednika NK Draga i Borisa Ricmana, tajnika NK Draga.
Općinski načelnik uvodno je istaknuo da je NK Draga najstarija sportska udruga
i najveći sportski korisnik Proračuna Općine. Sa danas nazočnim članovima Uprave
NK Draga razgovarao je prije nekoliko mjeseci na temu problema u funkcioniranju
kluba, problemi su najčešće financijske prirode. Općina je povezana s klubom i kroz
najam poslovnih prostora. Na kraju godine Općina je ostvarila višak poreznih prihoda
iz kojih se financiraju sportske udruge, rasporedom viška prihoda jedan dio prihoda
rasporedit će se i za nogometni klub. Općini su sve prihodi od najma u prostorima
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gdje su bivši objekti kluba smanjili, a još će se i smanjivati, dok je s druge strane
Općina u te objekte posljednjih godina uložila dosta novaca, kako bi isti mogli biti
funkcionalni. Mjesečna subvencija koju Općina daje NK iznosi oko 16.200,00 kuna,
odnosno godišnje 202.000,00 kuna. Ono što izaziva prijepore je to što nogometni klub
dozvoljava Turističkoj zajednici da na području nogometnog igrališta i dio iza tribina
naplaćuje parkiralište, čime se ostvaruje prihode. Što se tiče samog rada Nogometnog
kluba, problem je kao i u većini slučajeva financiranje. NK je uveo školu nogometa za
najmlađe, koja dobro funkcionira. NK dostavlja financijska izvješća redovito, potrebe
kluba su oko 300.000,00 kn, dok Općina raspolaže za tu svrhu s oko 200.000,00 kn
godišnje.
Nakon uvodnog izlaganja općinski načelnik dao je riječ Borisu Ricmanu,
tajniku NK Draga.
Boris Ricman, tajnik NK Draga pozdravio je sve nazočne. Naveo je da NK
Draga osnovan 1924. godine, ove godine slavi se 90 godina postojanja NK, što smatra
tradicijom koja se ne može zanemariti. Izložio je povijesni razvoj NK Draga. Istaknuo
je da danas zgrade na nogometnom igralištu imaju veliku vrijednost, a zgrada ne bi
bilo da nije postojao klub i entuzijazam građana. Ne slaže se sa konstatacijom
općinskog načelnika da se iz općinskog proračuna nogometnom klubu daju sredstava,
već smatra da se radi o sredstvima koje je klub dao općini i da općina iz tih sredstava
danas ostvaruje prihode. Klub je do sada ostvarivao sredstva, između ostalog, iz
naplate parkirališta na nogometnom igralištu, koje danas naplaćuje Općina, koja od tih
sredstava dobije više novaca nego što ih vraća u klub. U NK Draga danas postoji
ekipa veterana, ekipa seniora, ekipa kadeta, ekipa pionira, te ekipa početnika, koja je
formirana prije dvije godine otvaranjem škole nogometa. U školu nogometa upisano
je 11 djece iz Mošćeničke Drage, koji pod nadzorom trenera treniraju tijekom ljetnih
mjeseci. Veliki problem vezano za formiranje škole nogometa predstavlja parkiranje
na nogometnom igralištu. Ističe da je u NK postoji veliko nezadovoljstvo s
postojećom organizacijom parkiranja tijekom turističke sezone. Nitko u klubu nije
protiv parkiranja na nogometnom igralištu, zajednički je cilj da se ostvari što više
sredstava od naplate parkirališta, ali bi NK htio od naplate parkirališta ostvariti
također dio prihoda. Škola nogometa se održava ljeti, a što je onemogućeno zbog
parkiranja na nogometnom igralištu. Osim toga, parkiranjem na nogometnom igralištu
tijekom ljeta uništava se samo nogometno igralište.
Nakon izlaganja tajnika NK Draga isti je pozvao nazočne na postavljanje pitanja.
Uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali Tin Armanda, Ferucio Senčić, Robert
Marinac, Nedeljko Dražul, zamjenik općinskog načelnika, općinski načelnik, Edvin
Rutar,
Predsjednica Općinskog vijeća zahvalila je na izlaganju predstavnicima NK Draga i
postavila pitanje koliko trenutno u NK Draga ima domaćih igrača, seniora.
Tajnik NK Draga odgovorio je da u seniorskoj ekipi trenutno ima 25 igrača, od čega
je 10 igrača iz Mošćeničke Drage, dok su ostali iz Opatije, Matulja, Lovrana te jedan
ili dvojica iz Rijeke. Kada je NK Draga bila u trećoj ligi, bio je daleko manji broj
igrača iz Mošćeničke Drage, a igrači su se tada i plaćali iz prihoda koje je NK
ostvarivao.
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Nedeljko Dražul je postavio je pitanje što klub konkretno traži od Općine.
Tajnik NK Draga odgovorio je da u klubu postoji stav da bi Općina od sredstava koje
se ostvare od naplate parkirališta u ljetnim mjesecima na nogometnom igralištu
morala NK Draga dati veći iznos. Kada je NK Draga organizirala naplatu parkirališta,
od istog je ostvarivala 50.000,00 – 60.000,00 kuna, a danas dobije 30.000,00 kn, dok
se naplatom parkirališta na nogometnom igralištu ostvaruje znatno veći iznos. Stoga
NK Draga predlaže da se iz Općinskog proračuna za NK izdvoji više sredstava od
iznosa koji se trenutno izdvaja.
Zamjenik općinskog načelnika istaknuo je da se uključio u Upravu kluba kad je
odlučeno da klub iz treće lige, u kojoj je bio jedno vrijeme, prijeđe u četvrtu ligu, time
da su naslijedili dugove iz treće lige, koji su vraćeni. Realna situacija NK Drage je
bila zadnja liga, četvrta liga gdje su troškovi manji. Pozdravlja školu nogometa, ima
deset registriranih igrača, time da ne igraju svi. Postavlja se pitanje koje su realne
mogućnosti NK Drage u smislu u kojem će se rangu takmičiti. Druga situacija je
korištenje parkirališta na nogometnom igralištu, koje se na samom nogometnom
igralištu koristi posljednje dvije godine. Kapacitet Drage raste i priljev gostiju je
svake godine sve veći, a time i potreba za parkirališnim mjestima. Stoga su
parkirališna mjesta na nogometnom igralištu potreba, ali parkiranje na nogometnom
igralištu se mora organizirati i nadzirati. Ističe da bi svaki klub trebao raditi na
privlačenju sponzora, putem kojih može namaknuti određena sredstva.
Nedeljko Dražul postavio je pitanje da li NK Draga ima mogućnosti ostvariti prihode i
iz drugih izvora, ne samo iz proračuna Općine, odnosno da li Uprava NK Draga može
nešto poduzeti kako bi klub ostvario sredstava i iz nekih drugih izvora
Tajnik NK Draga odgovorio je da se pokušava, ali sponzorstva se danas gase i u
velikim klubovima. Nekad je NK Draga ostvarivao prihode koje danas više ne
ostvaruje, npr. održavale su se ribarske večeri, imali su organizaciju maškara u okviru
nogometnog kluba, iznajmljivao se hotel Mediteran za organizaciju novogodišnjih
večera. Danas svega toga više nema, ponekad dobiju donaciju od fizičkih osoba i
sponzora, ali radi se o zanemarivim iznosima. Nekad su na igralištu bile i reklame,
kojih danas gotovo i nema.
Jasenka Rutar postavila je pitanje koja je najveća stavka u troškovima NK Draga,
odnosno za koju aktivnost NK najviše trebaju sredstva, a neophodna je za
funkcioniranje kluba, te da li nogometaši, članovi kluba plaćaju članarinu.
Predsjednik NK Draga odgovorio je da su relativno visoki troškovi nogometnih
sudaca. Tajnik i predsjednik NK Draga odgovorili su da članovi kluba i igrači plaćaju
članarinu.
Predsjednik NK Draga istaknuo je da i održavanje igrališta iziskuje prilične troškove.
Predsjednica Općinskog vijeća zahvalila je predstavnicima NK Draga na izlaganju i
istaknula da se nada da će NK Draga uspjeti privući neke druge ulagače odnosno
sponzore za klub, te da će u tom smislu biti nekakvih pomaka, da će svi zajedno ići u
smjeru razumijevanja, kako Općine kojoj se svakodnevno nameću nova davanja,
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primjerice vezano za pomoć obrtnicima i ostalima, te moli za razumijevanje kluba
ukoliko dođe do smanjenja proračunskih sredstava koja će se davati za NK Draga, uz
napomenu da se nada da do toga neće doći.

Ad. 4. RAZNO NASTAVAK
Predsjednica Općinskog vijeća konstatirala je da se nastavlja s raspravom pod točkom
RAZNO.
4. Edvin Rutar postavio je pitanje općinskom načelniku da li se razgovaralo s
odgovornom osobom stručnog izrađivača za DPU Jir.
Općinski načelnik odgovorio je da će je ponovno kontaktirati.
Jasenka Rutar postavila je pitanje da li se može tužiti stručnog izrađivača koji nije
izvršio preuzete obveze vezano za izradu DPU Jir.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela odgovorila je da će vidjeti što je točno
određeno ugovorom, a općinski načelnik odgovorio je da će ponovno kontaktirati
stručnog izrađivača s kojim je sklopljen ugovor.
3. Predsjednica Općinskog vijeća je utvrdila je da se nastavlja s raspravom pod
točkom 3. točke RAZNO, koja se odnosi na zamolbe zakupnika poslovnih prostora u
vlasništvu Općine Mošćenička Draga za smanjenjem zakupnine. Pozvala je vijećnike
da glasuju za prijedloge općinskog načelnika.
Prvi prijedlog za koji se glasa je da za zakupnike poslovnih prostora koji nisu u
sustavu PDV-a, i to Lovačko društvo Perun, Ambulantu opće medicine i Frizerski
salon „Na peske“ Općina podmiri trošak PDV-a na zakup poslovnih prostora, time da
se radi o godišnjem iznosu od 6.000,00 kn.
Drugi prijedlog je da se zakupnicima poslovnih prostora u vlasništvu Općine koji u
njima obavljaju ugostiteljsku djelatnost, i to ugostiteljskom objektu Velebit, Sportsko
i Plaža smanji zakupnina za 10 %.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali općinski načelnik, Nedeljko Dražul, Boris
Škalamera, predsjednica Općinskog vijeća, Jasenka Rutar, vijećnici su pozvani da
glasuju.
Utvrđuje se da je prijedlog da Općina za zakupnike poslovnih prostora Lovačko
društvo Perun, Ambulantu opće medicine i Frizerski salon „Na peske“ podmiri trošak
PDV-a na zakup poslovnih prostora usvojen sa 9 glasova „za“ i 1 glasom „protiv“.
Utvrđuje se da je prijedlog da se zakupnicima poslovnih prostora u vlasništvu Općine
koji u njima obavljaju ugostiteljsku djelatnost, i to ugostiteljskom objektu Velebit,
Sportsko i Plaža zakupnina smanji za 10 % usvojen sa 8 glasova „za“, 2 glasa
„suzdržana“, time da će se za sljedeću sjednicu Općinskog vijeća utvrditi način na
koji će se smanjiti zakupnina.
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5. Predsjednica Općinskog vijeća ujedno i predsjednica Komisije za nekretnine
obavijestila je vijećnike da je fizička osoba podnijela zahtjev Općini za davanje
odluke o pravu građenja na dijelovima dviju k.č. koje su u zemljišnim knjigama
upisane kao vlasništvo Općine Mošćenička Draga, a u naravi više od 40 godina
predstavljaju njegovu okućnicu. Radi se o dijelovima dvije k.č. sveukupne površine
53 m2 koji u naravi predstavljaju okućnicu kuće u vlasništvu te osobe. U prošlom
sazivu Općinskog vijeća, općinski načelnik je nakon izvješća Komisije za nekretnine
potpisao suglasnost za navedene dijelove k.č., ali je Ured za urbanizam zatražio
umjesto navedene suglasnosti izdavanje odluke o pravu građenja.
Nakon obrazloženja pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela uslijedila je kraća
rasprava, nakon koje je jednoglasno donesena odluka o pravu građenja na dijelu k.č.
3465/26 k.o. Draga od 25 m2 i dijelu k.č. 3465/18 od 28 m2, koje u naravi čine
okućnicu obiteljske kuće na k.č. 3465/13 k.o. Draga.
6. Općinski načelnik obavijestio je vijećnike da se prodaje mesnica u ulici Aleja
Slatina, te da postoji namjera privatnih ulagača da se u navedenom prostoru imaju
dućan u kojem će se prodavati autohtoni hrvatski proizvodi, a vjerojatno će tražiti i
zakup javne površine ispred tog objekta koji bi služio kao izložbeni prostor tog
dućana.
7. Općinski načelnik obavijestio je vijećnike da su na sastanku u Općini bili
predstavnici Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, koji su podnijeli zamolbu da
Općina hrvatskim braniteljima, ukoliko je moguće, smanji troškove legalizacije
bespravnog sagrađenih nekretnina, odnosno smanjenje komunalnog doprinosa za
legalizaciju. Za sada će se putem web stranice i oglasne ploče Općine Mošćenička
Draga uputiti javni poziv braniteljima s područja Općine Mošćenička Draga koji su u
zakonskom roku podnijeli zahtjev za legalizaciju da se jave Općini, kako bi se vidjelo
koliko je zahtjeva podneseno, nakon čega se može odlučivati o njihovoj zamolbi za
smanjenje troškova legalizacije odnosno komunalnog doprinosa za legalizaciju.
8. Općinski načelnik obavijestio je vijećnike da se ponovno aktualizira pitanje
osiguranja parkirališnih mjesta za potrebe restorana Perun u Mošćenicama. Radi se o
prijedlogu vlasnika restorana da se za potrebe restorana rezervira nekoliko
parkirališnih mjesta ispred restorana, a za uzvrat bi posjetitelji Mošćenica mogli
koristiti sanitarije u sklopu restorana Perun.
9. Zamjenik općinskog načelnika obavijestio je vijećnike da se asfaltiranje
nerazvrstanih cesta završava po planu, ubrzo se kreće sa asfaltiranjem ceste za Potoki
gdje će biti asfaltirane dionice koje nemaju asfalta. Po zahtjevima stanovnika asfaltirat
će se još neke dionice.
Uslijedila je kraća rasprava u kojoj su sudjelovali Robert Marinac, općinski načelnik,
zamjenik općinskog načelnika, Nedeljko Dražul, Ferucio Senčić.
9. Predsjednica Općinskog vijeća postavila je pitanje općinskom načelniku u kojoj je
fazi ishodovanje akata za građenje potrebnih za izgradnju dječjeg vrtića
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Općinski načelnik odgovorio je da je u tijeku postupak izdavanja akta kojim se
odobrava građenje, trenutno još teče rok za dostavu suglasnosti nadležnih tijela. Za
idejni i glavni projekt potreban je iznos od oko 120.000,00 kuna.
Uslijedila je kraća rasprava u kojoj su sudjelovali općinski načelnik, Nedeljko Dražul,
Jasenka Rutar, Ferucio Senčić
Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednica Općinskog vijeća zaključila
je u 21,30 sati sjednicu Općinskog vijeća.
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