REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/14-01/3
URBROJ: 2156/03-02-14-3
M. Draga, 24. travnja 2014.

ZAPISNIK
sa 9. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA,
održane dana 27. ožujka 2014. 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 deset (10) od sveukupno jedanaest (11) vijećnika
Općinskog vijeća.
Opravdano je odsutan Tin Armanda.
Osim vijećnika na sjednici su nazočni: općinski načelnik, Ratko Salamon,
zamj. općinskog načelnika, Rikardo Staraj, Sanja Filčić, pročelnica Jedinstvenog
upravnog odjela, Silvija Vickić, pomoćnica pročelnice za financijske i
računovodstvene poslove, Tahir Zubčević, komunalni redar.
Na sjednicu je pristupila i Doris Sošić iz Regionalne razvojne agencije Porin
d.o.o., izvjestiteljica 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 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 8. sjednice Općinskog vijeća
2. Pristupanje Prvom javnom hrvatsko-talijanskom Europskom gospodarskom
interesnom udruženju Peoples and Cities of Europe (EGIU)
Izvjestiteljica: Doris Sošić, Regionalna razvojna agencija Porin d.o.o.
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3. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javne
vatrogasne postrojbe Opatija
4. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Mošćenička Draga
– grč. 69/2, zk.ul. 1580 k.o. Kraj, u ½ dijela
5. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Mošćenička Draga
za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2013.
6. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2013.
godinu
7. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2013. godinu
8. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Mošćenička Draga za 2013. godinu
9. Izvješće o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013.
godinu
10. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju i predškolskom
odgoju Općine Mošćenička Draga za 2013. godinu
11. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Mošćenička
Draga za 2013. godinu
12. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Mošćenička
Draga za 2013. godinu
13. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba iz socijalne skrbi Općine
Mošćenička Draga za 2013. godinu
14. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu Općine Mošćenička
Draga za 2013. godinu
15. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2013.
godinu
16. Izvješće o izvršenju Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene
poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Mošćenička Draga za
2013. godinu
17. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. godinu
18. RAZNO
Ad. 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 8. 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 8. sjednice Općinskog vijeća Općine
Mošćenička Draga.
Ad. 2. Pristupanje Prvom javnom hrvatsko-talijanskom Europskom
gospodarskom interesnom udruženju Peoples and Cities of Europe (EGIU)
Predsjednica Općinskog vijeća pozvala je Doris Sošić iz Regionalne razvojne
agencije Porin d.o.o. da iznese uvodno obrazloženje.
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Doris Sošić pozdravila je sve nazočne. Navela je da je Prvo hrvatskotalijansko Europsko gospodarsko interesno udruženje jedan od modaliteta koje je
Europska unija stavila na raspolaganje kako bi mogli koristiti europska sredstva iz
različitih europskih programa iz Europske unije, a tako i fondova. Ovaj način
udruživanja omogućuje da se ostvari jedno sinergijsko partnerstvo kako bi se
sudionici partnerstva zajedno predstavili i bili jači u privlačenju sredstava iz Europe.
Ovaj modalitet koristi se za povlačenje što više sredstava za novo programsko
razdoblje 2014.-2020. Zato je potrebno udruživanje, a posebno je korisno
međunarodno partnerstvo. Osnovni interes je da se pokrene jedno društvo bez kapitala
koje omogućuje udruživanje svih onih koji imaju zajednički cilj. Europska unija je
prihvatila ovakav način udruživanja kao jedan alat koji će omogućiti dionicima da se
mogu okupiti i imati partnerstva, kako bi izgradili ekonomske, društvene, kulturne
odnose i time im omogućili da se povežu. Ovisno o tome tko ima interes za
udruživanje, članovi mogu biti i privatni, javni i civilni sektor. U ovom slučaju radi se
o prvom javnom takvom udruženju jer je po prvi put okupilo male općine i gradove
koji možda imaju malo teži pristup u privlačenju europskih sredstava, a ojačani u
zajedničkom partnerstvu to mogu puno lakše. Obzirom da se radi o javnom
partnerstvu, osim općina mogu se uključiti i javne institucije te civilni sektor.
Obuhvaćeno je prvenstveno područje Emilie Romagne u Italiji, kao i Toscane,
Lombardie, a sa hrvatske strane obuhvaćena je Primorsko-goranska županija i jedan
dio Istarske županije. Pravni okvir osnivanja ovakvih partnerstava nalazi se u Uredbi
bivše Europske zajednice koja je postavila pravila ovakvih partnerstava. S obzirom da
su talijanski partneri predložili takav način udruživanja i obzirom da će sjedište biti u
Italiji, poslovanje će se morati prilagoditi talijanskom zakonodavnom okviru. Statut
partnerstva potpisuju osnivači, propisano je da su potrebna minimalno dva osnivača
za pokretanje takvog interesnog udruženja. Odlučilo se da osnivači budu samo dvije
općine, jedna s talijanske strane, jedna s hrvatske strane, koji će potpisati Statut kao
osnovni akt, ostali koji su zainteresirani pristupanju potpisuju Sporazum o
partnerstvu, kako bi se olakšao rad samog udruženja. Sjedište je u Bologni, a
sekundarno sjedište je u Trogiru s obzirom da je osnivač Trogir. Sjedište je i u
Bruxellesu jer jedan od pokretača ove inicijative radi u Europskoj instituciji. Sa
talijanske strane su već navedene općine članovi, uključen je jedan LAG i jedna
kooperativa, sa hrvatske strane osim grada Trogira tu je Centar za rehabilitaciju.
Nadalje, Grad Kastav i Općina Matulji su već donijeli odluku o priključenju,
uključeno su LAG Terra Liburna, LAG Gorski Kotar, kao i LAG Vinodol, LAG
Istočna Istra, lokalna razvojna agencija PINS i Centar za brdsko-planinsku
poljoprivredu. Još će se dodatno definirati kakva će biti članarina za buduće nove
članice koje budu naknadno pristupile, za sada nema obveze plaćanja članarine. Kroz
Statut i Sporazum o partnerstvu već su definirane teme na kojima bi se trebalo
zajednički raditi projekte, radi se o temama koje sve članice pertnerstva interesiraju, a
pojedinačno će svatko iskazati u pojedinačnom trenutku da li se za određeni natječaj
želi uključiti kao općina posebno ili kroz udruženje. Svaka strana nominira određene
osobe koje će biti u kontaktu i razrađivati teme koje će biti predmetom ovog
partnerstva. U materijalima je vijećnicima dostavljen prijedlog Sporazuma.
Predstavnica Porina d.o.o. zahvalila je nazočnima na pažnji i pozvala ih na
postavljanje pitanja, te je predsjednica Općinskog vijeća otvorila raspravu.
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Jasenka Rutar navela je da je 28.08.2013. Općina Mošćenička Draga pristupila
LAG-u Terra Liburna, te se u uvodnom dijelu navodi da član može biti općina, grad,
LAG. Općina je već u lokalnoj akcijskoj grupi koja kaže isto, da bi jedinice lokalne
samouprave bi trebale biti članovi kako bi imale snagu djelovanja, cilj LAG-ova je da
se povežu u partnerstva. Stoga ovo izgleda kao jedna u nizu administrativnih grupa,
pa bi osobno željela da navede barem jedan konkretan primjer iz gospodarstva,
turizma, simulacija jedne situaciju kako bi Općina sa „Porinom“ „prošla bolje“ nego
bez „Porina“.
Doris Sošić odgovorila je da obzirom postoje različiti programi, različiti
fondovi koji imaju svoju namjenu. Primjerice u Fondu za poljoprivredu i ruralni
razvoj mogu se javiti oni koji se bave poljoprivredom i može se javiti LAG, ali se
Općina možda neće moći javiti. Međutim, Općina ako je članica LAG-a može se javiti
i to je njezina prednost. Jedna od aktivnosti je izbor projekata koji će biti predložen za
financiranje kroz sredstva za ruralni razvoj. Primjerice može ispasti da neki projekt
koji je bitan za općinu ne spada u LAG, ali spada u neki drugi fond gdje će biti
udruženje, pa će se općina kao članica udruženja moći javiti. LAG ima svoj
specifikum, oni se mogu javiti samo na određene projekte, koji će biti kriteriji izbor
projekata koji će moći ići dalje u traženje izvora financiranja. Nadalje, LAG ne može
sudjelovati u strukturnim fondovima, ali udruženje može. Treba iskoristiti sve alate i
mogućnosti koje daju različita partnerstva kako bi se iskazao interes za određene
projekte, a programa i fondova ima jako puno. Prednosti uključenja u ovakva
udruženja su višestruka, to su mogućnosti javljanja na razne natječaje, a uključenje
ništa ne košta, osim troškova ovjere sporazuma kod javnog bilježnika, koji su troškovi
minorni.
Nakon daljnje rasprave u kojoj su sudjelovali Edvin Rutar, Robert Dundara,
općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika, jednoglasno je donesena slijedeća
ODLUKU
1. Prihvaća se informacija o osnovanom prvom javnom hrvatsko-talijanskom
Europskom gospodarskom interesnom udruženju pod nazivom Peoples and Cities of
Europe (EGIU) sa sjedištem u Bologni u Italiji.
2. Općina Mošćenička Draga prihvaća Statut i prijedlog Sporazuma za
partnerstvo EGIU-a te pristupa partnerstvu EGIU-a.
3. Zadužuje se općinski načelnik za potpisivanje Sporazuma o partnerstvu
EGIU-a.
4. Zadužuje se općinski načelnik za sudjelovanje i praćenje svih aktivnosti u
EGIU.
Ad. 3. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune
Statuta Javne vatrogasne postrojbe Opatija
Predsjednica Općinskog vijeća zamolila je pročelnicu Jedinstvenog upravnog
odjela za uvodno obrazloženje prijedloga Zaključka.
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Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela navela je da je Odlukom o
osnivanju Javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Opatije određeno je da u
slučaju promjene djelatnosti odluku o promjeni djelatnosti donosi Upravno vijeće
Javne vatrogasne postrojbe uz suglasnost osnivača. Stoga je potrebno donijeti
Suglasnost na Izmjene i dopune Statuta koje je Upravno vijeće Javne vatrogasne
postrojbe donijelo na svojoj 25. sjednici održanoj 26. rujna 2013. godine. Radi se o
dopuni dodatnih poslova koje bi Javna vatrogasna postrojba, uz postojeće mogla
obavljati i koji bi mogli predstavljati izvor prihoda za financiranje osnovnih
djelatnosti i to: pružanje usluga vatrogasnih osiguranja i tehničke zaštite,
osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova, osposobljavanje građanstva za
provođenje mjera zaštite od požara, nadzor i zaštita odnosno projektiranje instaliranje
i održavanje sustava za vatrodojavu, servis aparata za početno gašenje i ostale
djelatnosti navedene u materijalima za ovu točku dnevnog reda. S obzirom da
važećim Statutom nije predviđeno da JVP obavlja navedene djelatnosti, kako bi se
poslovi mogli obavljati, potrebno je prethodno dopuniti odredbu čl. 13. stavka 2.
Statuta JVP ovim djelatnostima. Da bi ova Odluka o izmjeni i dopuni Statuta postala
pravovaljana potrebna je suglasnosti svih osnivača pa tako i Općine Mošćenička
Draga.
Kristijan Dražul postavio je pitanje zbog čega je JVP Opatija čekala šest
mjeseci da se ova Odluka o izmjeni i dopuni Statuta uputi na donošenje suglasnosti uz
napomenu da je Upravno vijeće JVP ove Izmjene i dopune Statuta donijelo
26.09.2013.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela odgovorila je da su ovi materijali
dostavljeni Općini Mošćenička Draga prije otprilike mjesec dana, ali u trenutku kad
su zaprimljeni, već su bili pripremljeni materijali za prošlu sjednicu vijeća, pa je ova
točka dnevnog reda stavljena na ovu sjednicu Općinskog vijeća.
Ferucio Senčić istaknuo je da bi svakako trebalo dati suglasnost na ove
Izmjene i dopune Statuta JVP kojim se dopunjuju djelatnosti JVP Opatija.
Utvrđuje se da je jednoglasno donesen
Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javne
vatrogasne postrojbe Opatija
Ad. 4. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine
Mošćenička Draga – grč. 69/2, zk.ul. 1580 k.o. Kraj, u ½ dijela
Predsjednica Općinskog vijeća zamolila je pročelnicu Jedinstvenog upravnog
odjela za kratko izvješće. Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela navela je da je na
javni natječaj za prodaju predmetne nekretnine, objavljen u Novom listu i na web
stranici Općine Mošćenička Draga, zaprimljena jedna ponuda. Provedeno je javno
otvaranje ponuda na kojem su bili nazočni predstavnik Komisije za nekretnine i
pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela kao zapisničar, te ponuditeljica. Početna
cijena iznosila je 18.000,00 kuna, ponuda je dana u iznosu od 19.000,00 kuna, ponuda
sadrži svu dokumentaciju navedenu u natječaju te se smatra urednom ponudom. Stoga
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se predlaže donošenje Odluke o prodaji nekretnine
najpovoljnijeg ponuditelja.

odnosno

odabiru

Kako se nitko nije javio za raspravu, predsjednica Općinskog vijeća stavila je
na glasanje prijedlog Odluke, te se utvrđuje da je jednoglasno donesena
Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Mošćenička Draga –
grč. 69/2, zk.ul. 1580 k.o. Kraj, u ½ dijela
Ad. 5. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine
Mošćenička Draga za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2013.
Nakon uvodnog kratkog obrazloženja općinskog načelnika, kako se nitko nije
javio za raspravu, primljeno je na znanje
Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Mošćenička
Draga za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2013.
Ad. 6. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mošćenička Draga
za 2013. godinu
Predsjednica Općinskog vijeća zamolila je pomoćnicu pročelnice za
financijske i računovodstvene poslove za uvodno obrazloženje.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove navela je da
Općinski načelnik dužan u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna obavijestiti
Općinsko vijeće o korištenju proračunske zalihe. Proračunska zaliha je iznosila
20.000,00 kuna i na dan 31.12.2013. ostalo je neutrošeno 243,32 kune. Proračunska
zaliha utrošila se za postavu zaštitne ograde na Martini, za nabavu lanaca i kukica za
potrebe postavljanja izložbi u Mošćenicama u „Dopo lovoru“ i za nasip puta u Zagori
u Franelima.
U 2013. godini ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 8.748.000,00 kuna,
primici od kredita 1.193.000,00 kuna, preneseni višak iz 2012. je bio 1.985.000,00
kuna, a rashodi su izvršeni u iznosu od 8.974.000,00 kuna. Prihodi poslovanja iznosili
su 8.144.000,00 kuna, prihodi od poreza, koji su najznačajniji prihodi iznosili su
4.033.000,00 kuna, od čega porez na dohodak 2.542.000,00 kuna, porezi na imovinu
1.151.000,00 kuna, od čega porez na kuće za odmor 174.000,00 kuna, koji je ostvaren
u većem iznosu u odnosu na prošlu godinu jer je Općina počela voditi naplatu istog.
Porez na promet nekretnina ostvaren je u iznosu od 976.000,00 kuna i ti su prihodi
ostvareni 40 % više u odnosu na 2012. godinu. Nadalje su detaljno objašnjeni svi
ostvareni prihodi, te rashodi po programima.
Nakon izlaganja pomoćnice pročelnice za financijske i računovodstvene
poslove, predsjednica Općinskog vijeća otvorila je raspravu.
Nedeljko Dražul zatražio je pojašnjenje rashoda za javni poziv Ministarstva
zdravlja za financiranje iz javnih fondova za građevinu javne namjene, Ljubo de
Karina monografija, zamjena poklopaca na stupovima javne rasvjete te pojašnjenje
stavke od 185.000,00 kuna utrošenih za javnu rasvjetu odnosno koliko je rasvjetnih
tijela promijenjeno.
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Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove odgovorila je
da se stavka javni poziv Ministarstva zdravlja za financiranje iz javnih fondova za
građevinu javne namjene odnosi na pripremu dokumentacije i prijavu na natječaj, a
ako se dobiju sredstava, naplatit će se još određeni iznos.
Općinski načelnik odgovorio je da su poklopci na stupovima javne rasvjete
zamijenjeni plastičnima, napravljene su plastične replike, a monografija je u izradi.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove nadalje je
objasnila stavku koja se odnosi na zamjenu svjetiljki javne rasvjete. Navela je da su se
promijenile svjetiljke javne rasvjete u dvije mjere, dio sredstava tj. 59.000,00 kuna je
dobiven od Fonda za zaštitu okoliša. Promijenjene su 43 svjetiljke po jednoj mjeri, po
drugoj 33 svjetiljke, dok sveukupno na području Općine ima 477 svjetiljki.
Uslijedila je kraća rasprava u kojoj su sudjelovali općinski načelnik, Nedeljko
Dražul, Robert Dundara, Edvin Rutar.
Robert Marinac zatražio je pojašnjenje stavke donacija trgovačkom društvu
„Caprea“
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove odgovorila je
da se radi o danoj pomoći prilikom otvaranja kozmetičkog salona u Mošćeničkoj
Dragi.
Sanja Knapić zatražila je pojašnjenje stavke financiranje logopeda.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove odgovorila je
da se radi o logopedu pri Društvu „Naša djeca“.
Jasenka Rutar zatražila je pojašnjenje stavke Kapitalne donacije Župa Sv.
Andrije Mošćenice.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove odgovorila je
da se radi o iznosu od 5.000,00 kuna za sanaciju zvona na crkvici u Goloviku, time da
taj iznos nije dovoljan, bit će potrebno još 2.000,00 kuna.
Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednica Općinskog vijeća stavila je
na glasanje Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mošćenička Draga za
2013. godinu, te je jednoglasno donesen
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mošćenička Draga za
2013. godinu
Ad. 7. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2013.
godinu
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Konstatirano je da se izvješća o izvršenju Programa neće dodatno usmeno
obrazlagati obzirom je isto već detaljno objašnjeno kroz Godišnji izvještaj o izvršenju
proračuna.
Predsjednica Općinsko vijeća pozvala je vijećnike na postavljanje pitanje i
otvorila raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica Općinskog vijeća stavila je
prijedlog Izvješća na glasanje, te je jednoglasno doneseno
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2013. godinu
Ad. 8. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2013. godinu
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica Općinskog vijeća stavila je
prijedlog Izvješća na glasanje, te je jednoglasno doneseno
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Mošćenička Draga za 2013. godinu
Ad. 9. Izvješće o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina
za 2013. godinu
Nedeljko Dražul zatražio je pojašnjenje u odnosu na vodovod Belani, te
postavio pitanje kako će se i da li će se riješiti pitanje vodovoda na Goloviku.
Općinski načelnik odgovorio je da u odnosu na vodovod Golovik nije moguća
trasa preko parcela u vlasništvu fizičkih osoba. Druga trasa traži ozbiljniju investiciju,
a nije se išlo u ozbiljniju realizaciju jer nije iskazan interes. Vodovod Belani je
stavljen kao stavka, ukoliko Županijske ceste budu sanirale taj dio ceste, taj će se
vodovod uvest kao investicija, a vjerojatno će i privatni investitor nešto financirati.
Uslijedila je kraća rasprava u kojoj su sudjelovali Nedeljko Dražul, općinski
načelnik, Robert Marinac, Boris Škalamera.
Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednica Općinskog vijeća stavila je
prijedlog Izvješća na glasanje, te je jednoglasno doneseno
Izvješće o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013.
godinu
Ad. 10. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju i
predškolskom odgoju Općine Mošćenička Draga za 2013. godinu
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica Općinskog vijeća stavila je
prijedlog Izvješća na glasanje, te je jednoglasno doneseno
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Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju
predškolskom odgoju Općine Mošćenička Draga za 2013. godinu

i

Ad. 11. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine
Mošćenička Draga za 2013. godinu
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica Općinskog vijeća stavila je
prijedlog Izvješća na glasanje, te je jednoglasno doneseno
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine
Mošćenička Draga za 2013. godinu
Ad. 12. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine
Mošćenička Draga za 2013. godinu
Nedeljko Dražul postavio je pitanje koliko je ove godine dodijeljeno JK
Orionu, te kako klub radi.
Zamjenik općinskog načelnika odgovorio je na JK Orion dobro funkcionira,
sudjeluje na regatama, npr. na europskom prvenstvu u Šljukama, na međunarodnom
prvenstvu, ima 8-9 stalnih jedriličara, trenira ih g. Nalis. Navedeni sport je skup,
iziskuje prilične troškove, počevši od putnih troškova pa do opreme.
Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednica Općinskog vijeća zatvorila
je raspravu i stavila Izvješće na glasanje.
Utvrđuje se da je jednoglasno doneseno
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine
Mošćenička Draga za 2013. godinu
Ad. 13. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba iz socijalne skrbi
Općine Mošćenička Draga za 2013. godinu
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica Općinskog vijeća stavila je
prijedlog Izvješća na glasanje, te je jednoglasno doneseno
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba iz socijalne skrbi Općine
Mošćenička Draga za 2013. godinu
Ad. 14. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu Općine
Mošćenička Draga za 2013. godinu
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednica Općinskog vijeća stavila je
prijedlog Izvješća na glasanje, te je jednoglasno doneseno
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu Općine
Mošćenička Draga za 2013. godinu
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Ad. 15. Izvješće o izvršenju
spomeničke rente za 2013. godinu

Programa

utroška

sredstava

Kristijan Dražul postavio je pitanje kako je došlo do toga da je iskazan minus
na ostvarenim prihodima.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove odgovorila je
da su ukupni prihodi od spomeničke rente ostvareni u plusu, ali se vrši povrat prihoda
od spomeničke rente koja se plaća po stopi od 0,05 % na ukupni prihod budući da nisu
više svih obveznici plaćanja spomeničke rente na prihod.
Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednica Općinskog vijeća stavila je
prijedlog Izvješća na glasanje, te je jednoglasno doneseno
Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za
2013. godinu
Ad. 16. Izvješće o izvršenju Programa utroška dijela boravišne pristojbe
namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Mošćenička
Draga za 2013. godinu
Nedeljko Dražul postavio je pitanje kako je došlo do neutrošenog viška
prihoda.
Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove odgovorila je
da je planirano je 189.000,00 kuna, a ostvareno je 194.000,00 kuna. Iznos na koji se
odnosi upit bio je planiran za izradu vizualnog identiteta Perunov svijet, ali isto nije
utrošeno jer dokumentacija nije izrađena.
Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednica Općinskog vijeća zatvorila
je raspravu i stavila Izvješće na glasanje.
Utvrđuje se da je jednoglasno doneseno
Izvješće o izvršenju Programa utroška dijela boravišne pristojbe
namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Mošćenička
Draga za 2013. godinu
Ad. 17. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013.
godinu
Predsjednica Općinskog vijeća zamolila je pomoćnicu pročelnice za
financijske i računovodstvene poslove da izloži kratko obrazloženje prijedloga
Odluke. Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove navela je da
je u 2013. godini ostvaren ukupan višak prihoda poslovanja u iznosu od 3.368.150,36
kuna, manjak prihoda od nefinancijske imovine 1.609.084,25 kuna i višak primitaka
financijske imovine 1.193.218,06 kuna. Manjak prihoda od nefinancijske imovine
pokriva se viškom prihoda poslovanja i viškom primitaka od financijske imovine. Da
bi se moglo napraviti preknjiženje potrebno je donijeti odluku o raspodjeli rezultata
poslovanja. Višak prihoda iz 2013. godine za prijenos u 2014. godinu iznosi
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2.952.284,17 kuna. Taj višak se sastoji od dijela neutrošenog prenesenog viška iz
2012. godine i viška ostvarenih sredstava iz 2013. godine. U članku 3. Odluke
definirano je od kojih izvora su viškovi ostvareni, a člankom 4. određeno je kako će se
preneseni viškovi utrošiti. Određeni prihodi moraju biti utrošeni za točno utvrđene
namjene, samo prihodi od poreza i ostali izvorni prihodi se mogu utrošiti za bilo koje
namjene.
Sanja Knapić zatražila je pojašnjenje u odnosu na stavku Financiranje
ultrazvučnih pregleda Poliklinika Ivaniš.
Općinski načelnik odgovorio je da je navedeno odlučeno na Kolegiju
načelnika. Općina je dobila ponudu navedene Poliklinike, koja ima takve ugovore sa
deset ili jedanaest jedinica lokalne samouprave. Radi se o preventivnim ultrazvučnim
pregledima za stanovnike naše Općine, koji su za korisnike besplatni. Općina
financira te preglede u mjesečnom paušalu od 1.800,00 kuna. Stanovnici mogu
poliklinici uz predočenje osobne iskaznice obaviti besplatni ultrazvučni pregled, time
da nema ograničenja broja pregleda. Klinika se nalazi u Rijeci.
Dogovoreno je da će se obavijest o mogućnosti obavljanja ovih pregleda
staviti na web stranicu Općine, nakon stupanja na snagu Odluke o raspodjeli rezultata
poslovanja za 2013. godinu.
Jasenka Rutar zatražila je objašnjenje stavke Posebno dežurstvo.
Općinski načelnik odgovorio je da se navedena stavka također odnosi na
sufinanciranje u zdravstvu. U Cambierrievoj ulici u Rijeci postoji stalno dežurstvo
vikendom stomatologa, pedijatra i liječnika obiteljske medicine. HZZO je zauzeo stav
da navedena dežurstva predstavlja nadstandard i da isto više neće financirati. Na
nivou grada Rijeke je odlučeno da će se taj nadstandard zadržati, te bi Općina
Mošćenička Draga po određenom ključu obzirom na broj stanovnika bila dužna isto
sufinancirati sa 10.000,00 kuna na godišnjoj razini.
Robert Dundara postavio je pitanje da li se Općina uključila u projekt
sufinanciranja obnove fasada preko Fonda za energetsku učinkovitost.
Općinski načelnik je odgovorio da je prema njegovim saznanjima tek
objavljen takav natječaj, a u proračun nije uvrštena ta stavka, pa ju je ako se za to
odlučimo treba predvidjeti stavku u proračunu.
Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednica Općinskog vijeća zatvorila
je raspravu i stavila na glasanje Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013.
godinu
Utvrđuje se da je jednoglasno donesena
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. godinu
Ad. 18. RAZNO
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1. Predsjednica Općinskog vijeća navela je da su neki od vijećnika, i to
Edvin Rutar, Jasenka Rutar, Boris Škalamera, Robert Marinac i ona bili na obuci
vijećnika koja je održana u Labinu 06. ožujka 2014. Njezin osobni stav je da je
navedena obuka bila korisna, a svi vijećnici koji su zainteresirani za materijale, mogu
joj se javiti. Kako je Općina Mošćenička Draga članica Udruge Općina u Republici
Hrvatskoj, kotizacija po članu je smanjena za 100,00 kuna.
2. Predsjednica Općinskog vijeća obavijestila je nazočne da je u tijeku izrada
Plana ukupnog razvoja PUR Mošćenička Draga, održan je radni sastanak gdje se još
uvijek sa stručnim timom radi slot analiza, dakle razmatraju se snage, slabosti, prilike
i prijetnje. Čim se donese bilo koja „pretkonačna radna verzija“ bilo kojeg
dokumenta, ista će biti podijeljena vijećnicima
3. Predsjednica Općinskog vijeća ujedno i predsjednica Komisije za
nekretnine obavijestila je vijećnike da je Komisija za nekretnine nakon objavljenog
natječaja za prodaju izvršila očevid na terenu vezano za druge dvije nekretninu na
Kalcu, čija je prodaja bila oglašena u Novom listu, zajedno s nekretninom za koju je
danas donesena Odluka o prodaji odnosno odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Iz
fotografija s terena koje su vijećnicima predane na uvid vidljivo je da se radi o putu
koji nije ucrtan, ali teren odnosno k.č. 1358/5 i k.č. 1358/6 k.o. Kalac, koje su bile
predmet prodaje koristi se kao javni put odnosno kao put koji vodi do određenih
parcela u vlasništvu određenih osoba. Ako bi se ove dvije katastarske čestice u
vlasništvu Općine navedene u natječaju za prodaju prodale, vlasnici određenih parcela
više ne bi mogli doći do svojih parcela. Vijećnicima je prikazana situacija na terenu.
Zbog navedenog zatražila je da Općinsko vijeće ponovno razmotri prodaju ove dvije
nekretnine. Njezin stav je da dok se ne riješi pitanje vlasništva sa ostalim vlasnicima
susjednih parcela, nekretnine ne bi trebalo prodavati. Stoga predlaže da se prodaja
navedenih nekretnina odgodi dok se ne riješe imovinskopravni odnosi svih vlasnika
nekretnina koje graniče i nalaze se u blizini predmetnih nekretnina.
Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali zamjenik općinskog načelnika,
Nedeljko Dražul, Magda Mandić, jednoglasno je donesen slijedeći
Zaključak
Za nekretnine k.č. 1358/5 i k.č. 1358/6 k.o. Kalac neće se izabrati najpovoljniji
ponuđač.
4. Robert Marinac naveo je da je netko deponirao otpad na Sv. Jeleni uz samoj
cesti, što je jako ružno za vidjeti, pa bi bilo dobro da se vlasnik parcele upozori da
otpad ukloni. Radi se o parceli u crkvenom vlasništvu, pa bi o tome trebalo
obavijestiti župnika.
5. Robert Marinac naveo je da je prilikom prvog pokušaja rješavanja problema
divljih goveda na području ove Općine dobivena ponuda za postavu klopki. Kako se u
međuvremenu uspjelo doći do nekih rješenja, sada bi se možda mogla kupiti jedna
klopka.
6. Zamjenik općinskog načelnika izvijestio je nazočne da je završeno
asfaltiranje cesta. Izvođač je dužan počistiti sve nakon asfalitranja, nakon čega će se
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izvršiti plaćanje istome u cijelosti. Stoga se pozivaju svi da ukoliko je nakon
završetnog asfaltiranja ostalo neočišćenih dijelova, ograda i slično, da se o tome
izvijesti komunalni redar.
7. Zamjenik općinskog načelnika izvijestio je nazočne da je bio u Uredu za
katastar, vezano za evidentiranje stepeništa na k.č. 2372 k.o. Kraj u vlasništvu Općine
Mošćenička Draga, nakon čega bi se navedena nekretnina mogla prodati. Kako je u
parcelacijskom elaboratu koji je predan u Katastar bilo nekoliko grešaka koje je
stručni izrađivač dužan ispraviti, te kako je u Katastru u međuvremenu došlo do
određenih kadrovskih promjena, navedeni parcelacijski elaborat još nije proveden u
Katastru. Prema navodima zaposlenika u Katastru, isti će biti proveden čim se za to
steknu uvjeti.
8. Zamjenik općinskog načelnika izvijestio je nazočne da je bio i na sastanku
prevencije kriminaliteta u Gradu Opatiji. MUP je apelirao da se za područje Općine
zaposle dvojica članova „Bijele patrole“, time da bi im se na trošak Općine ove
godine trebala kupiti odora.
Obilježeno je 18 parkirnih mjesta za motore, te je postavljen prometni znak
zabrana zaustavljanja i parkiranja osim za motocikle.
9. Zamjenik općinskog načelnika obavijestio je nazočne da je sudjelovao na
sastanku turističkih zajednica Kvarnera o pripremi Turističke sezone, Općina
Mošćenička Draga sudjeluje u projektu postavljanja tipiziranih tabela na području
Liburnije, projekt košta 12.000,00 kuna, a Općina će sufinancirati jedan manji dio.
Ukupno će se postaviti 20 tabela, jedna od tih tabela, tabela dobrodošlice postavit će
se na strani Brseča.
10. Jasenka Rutar istaknula da bi naše internet stranice trebale biti preglednije.
Sve obavijesti i objave trebale bi imati datum kada su objavljene na web stranici.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela navela je da je web stranica Općine
tematski uređena, da su sve odluke objavljene, uz obrasce koji se mogu preuzeti sa
web stranice.
11. Jasenka Rutar postavila je pitanje da li je Jedinstveni upravni odjel utvrdio
koje mogućnosti stoje na raspolaganju zbog neizvršene ugovorne obveze stručnog
izrađivača DPU Jir.
Nakon kraće rasprave, zaključeno je da će se proučiti predmetni ugovor i
utvrditi koje su mogućnosti ugovornih strana u slučaju neispunjenja ugovornih obveza
jedne od njih.
12. Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela istaknula je da su vijećnicima na
početku ove sjednice Općinskog vijeća podijeljeni materijali vezani za sklapanje
nagodbe između Općine Mošćenička Draga i fizičke osobe. Obzirom na vrijednost
nekretnina koje su predmet nagodbe, za sklapanje iste potrebna je odluka Općinskog
vijeća.
Napominje se da su materijali predani tek na današnjoj sjednici vijeća iz
razloga jer protivna strana nije bila sigurna da li će sklopiti nagodbu, a ročište pred
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Uredom za imovinsko-pravne poslove Primorsko-goranske županije, na kojem
bi se trebala zaključiti predmetna upravna nagodba zakazano je za 03. travnja 2014.
Između Općine Mošćenička Draga i te fizičke osobe u tijeku je višegodišnji
imovinsko-pravni spor koji se odnosi na više nekretnina u k.o. Mošćenice, k.o. Kalac i
k.o. Draga, između ostalih i za k.č. 887/1 k.o. Mošćenice. Radi se više sporova tzv.
optantske imovine pokrenutim zahtjevima Općine Mošćenička Draga u kojima su se
aktivirali nasljednici ranije upisanih vlasnika. Optantska imovina je imovina
stanovnika ovog područja koje je nakon II. svjetskog rata pripojeno SFRJ, a ti su se
stanovnici opredijelili (optirali) za talijansko državljanstvo i iselili, a njihova imovina
prema međunarodnim ugovorima sklopljenim između Republike Italije i tadašnje
FNRJ odnosno SFRJ, pripada u vlasništvo danas Republike Hrvatske odnosno
jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalazi. U konkretnom slučaju
imovina koja je predmet ovog postupka pripala bi u slučaju utvrđenja da se radi o
optantskoj imovini Općini Mošćenička Draga kao jedinici lokalne samouprave na
čijem se području nalazi. Prema sadašnjem stanju spisa i pribavljenim dokazima
neizvjestan je ishod postupaka za obje strane, imajući u vidu da nisu nedvojbeno
kumulativno utvrđeni potrebni zakonski uvjeti za utvrđenje da bi se doista radilo o
optantima. Obzirom na složenost materije i postupke koji se vode izvjesno je da
ukoliko se ne postigne nagodba/dogovor predstoji višegodišnje vođenje postupaka sa
pratećim visokim troškovima (vrijednost imovine koja je predmet sporova) i
neizvjesnim ishodom, za obje strane. U tijeku postupka došlo je do prijedloga
nagodbe koji je prijedlog dala protustranka, kojom bi se svi sporovi riješili na način da
bi Općina Mošćenička Draga dobila u samovlasništvo k.č. 887/1 površine 3270 m2 u
k.o. Mošćenice, čija je prometna vrijednost prema procjeni ovlaštenog sudskog
vještaka 915.600,00 Eura, te više drugih nekretnina, pojedinačno navedenih u
podijeljenim materijalima, čije vrijednost zbog visokih troškova nije procjenjivana po
ovlaštenom sudskom vještaku. Protivna strana dobila bi u samovlasništvo više
nekretnina, čija je prometna vrijednost prema nalazu i mišljenju ovlaštenog sudskog
vještaka 55.310,00 Eura.
Sve nekretnine koje su predmet nagodbe uknjižene su u zemljišnim knjigama kao
vlasništvo fizičkih osoba s napomenom zabrane otuđenja i opterećenja zbog optantske
imovine.
Nakon kraće rasprave donesen je slijedeći
Zaključak
Daje se suglasnost na zaključenje nagodbe pred upravnim tijelom između nagodbenih
stranaka Općine Mošćeničke Draga s jedne strane i Elvie Marie Musul udove Sepich
kao zakonskog nasljednika Ervina Sepicha odnosno Giovannia Sepicha, Ide Sepich i
Ane Šepić s druge strane.
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga za potpis nagodbe iz toč.
1. ovog zaključka.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za provedbu ovog Zaključka.
13. Sanja Knapić obavijestila je nazočne da je postavljen mehanizam na
zvoniku u Brseču.
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14. Sanja Knapić istaknula je u ime Udruge građana Brseč zamolbu za
donaciju sredstava za materijal (daske) za stol u Pregrade.

Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednica Općinskog vijeća zaključila
je u 20,35 sati sjednicu Općinskog vijeća.
Zapisnik vodila:
Sanja Filčić
PROČELNICA
Sanja Filčić, dipl.iur.
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG V IJEĆA
dr.sc. Magda Mandić

