REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
M. Draga,

ZAPISNIK
sa 4. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA,
održane dana 28. rujna 2017. godine s početkom u 18.00 sati u Općinskoj
vijećnici u M. Dragi, Trg slobode 7
Sjednicu je u 18.04 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća, Kristijan
Dražul, koji je pozdravio sve nazočne.
Zapisnik vodi: Viši stručni suradnik, Goran Pekić.
Viši stručni suradnik prozvao je vijećnike Općinskog vijeća te je utvrđeno da
je na sjednici nazočno deset (10) od jedanaest vijećnika.
Sjednici nije nazočan Luka Jedretić (opravdao izostanak.)
Osim vijećnika, na sjednici su nazočni: Općinski načelnik: Rikardo Staraj,
zamjenica općinskog načelnika: Luciana Sterle Peruch, pomoćnica pročelnice za
financije: Silvija Vickić, viši stručni suradnik: Goran Pekić i komunalni redar: Robert
Kosmić.
S obzirom na to da nije bilo primjedbi ni prigovora na predloženi dnevni red,
sukladno članku 61. stavak 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mošćenička
Draga smatra se usvojenim slijedeći
Dnevni

red

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 3. sjednice Općinskog vijeća
2. Prijedlog Odluke stipendiranju učenika i studenata
3. Prijedlog Odluke o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje
Općine Mošćenička Draga
4. Imovinsko pravni predmeti:
4.1. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za kupnju nekretnine u
vlasništvu Općine Mošćenička Draga – k.č. 3194/4 k.o. Brseč
4.2. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za kupnju nekretnine u
vlasništvu Općine Mošćenička Draga – gr.č. 2119 k.o. Kalac
4.3 Izvješće o provedenom natječaju za kupnju nekretnine k.č. 2945 k.o. Brseč
5. Prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja turizma Općine Mošćenička Draga
6. Prijedlog II. izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2017.
godinu
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7. Prijedlog II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom i
školskom odgoju i obrazovanju u Općini Mošćenička Draga za 2017. godinu
8. Prijedlog II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u Općini
Mošćenička Draga za 2017. godinu
9. Prijedlog I. izmjene Programa javnih potreba socijalne skrbi u Općini
Mošćenička Draga za 2017. godinu
10. Prijedlog II. izmjene Programa javnih potreba u zdravstvu u Općini
Mošćenička Draga za 2017. godinu
11. Prijedlog II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Mošćenička Draga za 2017. godinu
12. Prijedlog II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2017. godinu
13. Prijedlog II. izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017.
godinu
14. Prijedlog I. izmjene Programa utroška prihoda od spomeničke rente za 2017.
godinu
15. RAZNO
Ad. 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 3. sjednice Općinskog vijeća
Predsjednik Općinskog vijeća upitao je da li netko od nazočnih ima primjedbu
na zapisnik.
S obzirom da nije bilo primjedbi na zapisnik s 3. sjednice, predsjednik
Općinskog vijeća dao je na usvajanje zapisnik s 3. sjednice Općinskog vijeća te je
JEDNOGLASNO usvojen
Zapisnik s 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga.
Ad. 2. Prijedlog Odluke stipendiranju učenika i studenata
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv. U ime predlagatelja uvodno
obrazloženje iznio je viši stručni suradnik Goran Pekić.
Izvjestitelj prije svojeg izlaganja upoznao je Vijećnike da je sukladno Zakonu
o pravu na pristup informacijama provedeno javno savjetovanje s zainteresiranom
javnošću o navedenom prijedlogu Odluke.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
U raspravi su sudjelovali:
SANJA KNAPIĆ: Zanimalo ju je iz kojeg razloga je kao vrijeme isplate za
studente uzeto razdoblje do mjeseca lipnja.
odg. izvjestitelj: Istaknuo je kako u mjesecu lipnju završavaju predavanja te da
je prijedlogom Odluke predviđeno kako korisnik stipendije ne smije primati sredstva
po nekoj drugoj osnovi, a kako u ljetnim mjesecima većina studenata radi s ciljem
izbjegavanja da oni moraju prijavljivati prihode kao mjesec s kojim se završava s
isplatom je uzet mjesec lipanj.
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RATKO SALAMON: Istaknuo je kako je kriterij za prosječnu ocjenu studija
od 4.50 previsok iz razloga što nije isto imati prosjek od 4.50 na studiju i u srednjoj
školi.
odg. pomoćnica pročelnice: Istaknula je kako je prilikom izvršenog
istraživanja uočen približno jedak broj odličnih studenata i srednjoškolaca. Odluka je
podložna promjenama, radi se o prvoj godini da se nešto takvo uvodi te da će se na
kraju godine napraviti analiza učinjenog, ovisno o čemu će se pristupit eventualnim
izmjenama Odluke.
Kako više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i
stavlja na glasanje „Prijedlog Odluke o stipendiranju učenika i studenata“ te je
JEDNOGLASNO donesena
Odluka o stipendiranju učenika i studenata
Ad. 3. Prijedlog Odluke o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje
Općine Mošćenička Draga
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv. U ime predlagatelja uvodno
obrazloženje iznio je viši stručni suradnik Goran Pekić.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
U raspravi su sudjelovali:
NEDELJKO DRAŽUL: Zanimalo ga je koliki je naš utjecaj na predložena
imena za imenovanje.
odg. viši stručni suradnik: Odgovorio mu je kako se radi o imenima koje je
dostavila županija i koja trebaju po njenom zahtjevu biti uvrštena u predmetnu
Odluku.
Kako više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i
stavlja na glasanje „Prijedlog Odluke o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za
područje Općine Mošćenička Draga“ te je JEDNOGLASNO donesena
Odluka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje Općine
Mošćenička Draga

Ad. 4. Imovinsko pravni predmeti:
4.1. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za kupnju
nekretnine u vlasništvu Općine Mošćenička Draga – k.č. 3194/4 k.o. Brseč
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv. U ime predlagatelja uvodno
obrazloženje iznio je predsjednik komisije za nekretnine Nedeljko Dražul.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
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Kako nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i
stavlja na glasanje „Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za kupnju
nekretnine u vlasništvu Općine Mošćenička Draga – k.č. 3194/4 k.o. Brseč“ te je
JEDNOGLASNO donesena
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za kupnju nekretnine u
vlasništvu Općine Mošćenička Draga – k.č. 3194/4 k.o. Brseč
4.2. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za kupnju
nekretnine u vlasništvu Općine Mošćenička Draga – gr.č. 2119 k.o. Kalac
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv. U ime predlagatelja uvodno
obrazloženje iznio je predsjednik komisije za nekretnine Nedeljko Dražul.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
Kako nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i
stavlja na glasanje „ Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za kupnju
nekretnine u vlasništvu Općine Mošćenička Draga – gr.č. 2119 k.o. Kalac“ te je
JEDNOGLASNO donesena
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za kupnju nekretnine u
vlasništvu Općine Mošćenička Draga – gr.č. 2119 k.o. Kalac
4.3 Izvješće o provedenom natječaju za kupnju nekretnine k.č. 2945 k.o.
Brseč
Za predmetnu nekretninu nije pristigla niti jedna ponuda te je o provedbi
natječaja sastavljeno izvješće sa sadržajem kojeg je Vijećnike upoznao viši stručni
suradnik Goran Pekić.
Izvješće je primljeno na znanje.
Ad. 5. Prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja turizma Općine Mošćenička
Draga
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv. U ime predlagatelja uvodno
obrazloženje Odluke iznio je Općinski načelnik Rikardo Staraj.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
U raspravi su sudjelovali:
ENĐI LAZARIĆ: Zanimalo ju je da li će u izradi Strategije sudjelovati i
lokalno stanovništvo.
odg. viši stručni suradnik: Istaknuo je kako je intencija da se u izradu strategije
uključi lokalno stanovništvo te da će za izradu strategije biti formiran stručni tim
članovi kojega će biti i subjekti s prostora Općine.
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NEDELJKO DRAŽUL: Istaknuo je kako je navedena inicijativa hvale
vrijedna te da Općina Mošćenička Draga kao turistički orijentirana jedinica bi trebala
imati dokument koji bi bio usmjeren na razvoj te grane.
Kako više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i
stavlja na glasanje „Prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja turizma Općine
Mošćenička Draga“ te je JEDNOGLASNO donesena
Prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja turizma Općine Mošćenička
Draga
Ad. 6. Prijedlog II. izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za
2017. godinu
Prijedlog izmjena i dopuna je bio dostavljen uz poziv. U ime predlagatelja
uvodno obrazloženje iznijela je pomoćnica pročelnice Silvija Vickić.
Izvjestitelj prije svojeg izlaganja upoznao je Vijećnike da je sukladno Zakonu
o pravu na pristup informacijama provedeno javno savjetovanje s zainteresiranom
javnošću o navedenom prijedlogu.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
U raspravi su sudjelovali:
IVAN GALOVIĆ: Zanimalo ga je što je dobiveno s povećanjem stavke
namijenjene za veterinarske usluge.
odg. pomoćnica pročelnice: Pojačana je usluga deratizacije zbog povećane
pojave štakora.
Kako više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i
stavlja na glasanje „Prijedlog II. izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička
Draga za 2017. godinu“ te su JEDNOGLASNO donesene
II. izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2017. godinu
Ad. 7. Prijedlog II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom i
školskom odgoju i obrazovanju u Općini Mošćenička Draga za 2017. godinu
Prijedlog izmjena i dopuna je bio dostavljen uz poziv. U ime predlagatelja
uvodno obrazloženje iznijela je pomoćnica pročelnice Silvija Vickić.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
Kako nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i
stavlja na glasanje „Prijedlog II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u
predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju u Općini Mošćenička Draga za 2017.
godinu“ te su JEDNOGLASNO donesene
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II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom i školskom
odgoju i obrazovanju u Općini Mošćenička Draga za 2017. godinu
Ad. 8. Prijedlog II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u
Općini Mošćenička Draga za 2017. godinu
Prijedlog izmjena i dopuna je bio dostavljen uz poziv. U ime predlagatelja
uvodno obrazloženje Odluke iznijela je pomoćnica pročelnice Silvija Vickić.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
Kako nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i
stavlja na glasanje „Prijedlog II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u
Općini Mošćenička Draga za 2017. godinu“ te su JEDNOGLASNO donesene
II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u Općini
Mošćenička Draga za 2017. godinu
Ad. 9. Prijedlog I. izmjene Programa javnih potreba socijalne skrbi u Općini
Mošćenička Draga za 2017. godinu
Prijedlog izmjena je bio dostavljen uz poziv. U ime predlagatelja uvodno
obrazloženje Odluke iznijela je pomoćnica pročelnice Silvija Vickić.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
U raspravi su sudjelovali:
IVAN GALOVIĆ: Zanimao ga je razlog povećanja
odg. pomoćnica pročelnice: Radi se o zakonskoj obvezi prema kojoj se za rad
Crvenog križa izdvaja predviđeni postupak u odnosu na Proračun Općine.
Kako više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i
stavlja na glasanje „Prijedlog I. izmjene Programa javnih potreba socijalne skrbi u
Općini Mošćenička Draga za 2017. godinu“ te su JEDNOGLASNO donesene
I. izmjene Programa javnih potreba socijalne skrbi u Općini Mošćenička
Draga za 2017. godinu
A.d.10. Prijedlog II. izmjene Programa javnih potreba u zdravstvu u Općini
Mošćenička Draga za 2017. godinu
Prijedlog izmjena je bio dostavljen uz poziv. U ime predlagatelja uvodno
obrazloženje Odluke iznijela je pomoćnica pročelnice Silvija Vickić.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
U raspravi su sudjelovali:
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NEDELJKO DRAŽUL: Zanimalo ga je u kolikoj se mjeri koriste usluge
logopeda te dali navedene usluge mogu koristiti i odrasli.
odg. pomoćnica pročelnice: Istaknula je kako se na kraju godine dobiju podaci
o broju korisnika te da se radi o tajnom podatku, ali da prema dosadašnjim izvješćima
navedena usluga se koristi. Vezano za drugi dio pitanja istaknula je kako je usluga
namijenjena samo za djecu.
BORIS ŠKALAMERA: Zanimalo ga je dali je iznos koji se izdvaja fiksan ili
ovisi o broju korisnika usluge.
odg. pomoćnica pročelnice: Istaknula je kako se radi o fiksnom mjesečnom
iznosu.
Kako više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i
stavlja na glasanje „Prijedlog II. izmjene Programa javnih potreba u zdravstvu u
Općini Mošćenička Draga za 2017. godinu“ te su JEDNOGLASNO donesene
II. izmjene Programa javnih potreba u zdravstvu u Općini Mošćenička
Draga za 2017. godinu
A.d.11. Prijedlog II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Mošćenička Draga za 2017. godinu
Prijedlog izmjena je bio dostavljen uz poziv. U ime predlagatelja uvodno
obrazloženje iznijela je pomoćnica pročelnice Silvija Vickić.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
Kako nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i
stavlja na glasanje „Prijedlog II. izmjene Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2017. godinu“ Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička
Draga za 2017. godinu“ te su JEDNOGLASNO donesene
II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Mošćenička Draga za 2017. godinu
A.d.12. Prijedlog II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2017. godinu
Prijedlog izmjena je bio dostavljen uz poziv. U ime predlagatelja uvodno
obrazloženje iznijela je pomoćnica pročelnice Silvija Vickić.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
Kako nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i
stavlja na glasanje „Prijedlog II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2017. godinu“ te
su JEDNOGLASNO donesene
II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Mošćenička Draga za 2017. godinu
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A.d.13. Prijedlog II. izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina
za 2017. godinu
Prijedlog izmjena je bio dostavljen uz poziv. U ime predlagatelja uvodno
obrazloženje iznijela je pomoćnica pročelnice Silvija Vickić.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
U raspravi su sudjelovali:
NEDELJKO DRAŽUL: Zanimalo ga je u kojoj fazi je realizacija projekta
vodovoda i kanalizacije u Mošćenicama u dijelu od groblja.
odg. pomoćnica pročelnice: Realizacija projekta ovisi o ostvarenom prihodu
prodaje.
Kako više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i
stavlja na glasanje „Prijedlog II. izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina
za 2017. godinu“ te su JEDNOGLASNO donesene
II. izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu
A.d.14. Prijedlog I. izmjene Programa utroška prihoda od spomeničke rente za
2017. godinu
Prijedlog izmjena je bio dostavljen uz poziv. U ime predlagatelja uvodno
obrazloženje iznijela je pomoćnica pročelnice Silvija Vickić.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
Kako nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i
stavlja na glasanje „Prijedlog I. izmjene Programa utroška prihoda od spomeničke
rente za 2017. godinu“ te su JEDNOGLASNO donesene
I. izmjene Programa utroška prihoda od spomeničke rente za 2017. godinu
A.d.14. Razno
OPĆINSKI NAČELNIK: U kratkom izlaganju upoznao je Vijećnike s
aktualnostima i budućim planovima, pa je tako:
- iznio informaciju kako 18. listopada započinje ponovljena javna rasprava o
Izmjenama i dopuna PPU-a Mošćenička Draga i da će trajati osam dana.
- upoznao je vijećnike o prijavljenim projektima na natječaje za dodjelu sredstava iz
fondova EU
- upoznao je vijećnike o fazi u kojoj se nalazi projekt proširenja luke u Mošćeničkoj
Dragi
- obavijestio je vijećnike kako je izrađena procjena vrijednosti zemljišta za realizaciju
projekta cesta Žuntarovo
Kako se više nitko nije javio za riječ, Predsjednik Općinskog vijeća je u 19.07
sati, zaključio 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga.

