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

ZAPISNIK
s 30. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA,
održane dana 12. ožujka 2020. s početkom u 17.30 sati u Općinskoj
vijećnici u M. Dragi, Trg slobode 7
Sjednicu je u 17.40 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća, Ivan Galović, koji je
pozdravio sve nazočne.
Nakon izvršene prozivke utvrđeno je da je sjednici nazočno sedam od jedanaest
članova Općinskog vijeća; Kristijan Dražul, Robert Dundara, Andrea Dešković, Enđi
Lazarić, Ratko Salamon, Sanja Knapić i Ivan Galović te da Općinsko vijeće može donositi
pravovaljane odluke.
Osim vijećnika, na sjednici su nazočni: Općinski načelnik: Rikardo Staraj, pročelnica
Sanja Filčić, voditeljica Odsjeka za proračun, financije i javnu nabavu Silvija Vickić i
komunalni redar Robert Kosmić.
Zapisnik vodi: Sanja Filčić
S obzirom da nije bilo primjedbi ni prigovora na dnevni red, sukladno članku 61.
stavak 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga smatra se usvojenim
sljedeći
Dnevni
red
1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 29. sjednice Općinskog vijeća
2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju i postupku sufinanciranja
troškova smještaja djece kod dadilja
3. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine k.č. 406 k.o. Mošćenice
4. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina grč. 287/1, k.č. 2754/3, k.č. 2754/4, grč. 280/1,
k.č. 2728/2, k.č. 2728/4, k.č. 2747/1, k.č. 2760, k.č. 2762/3, k.č. 2754/6, k.č.
2663/2, k.č. 2664, k.č. 2727/3, k.č. 2737/2, k.č. 2768/1, k.č. 2768/5 sve u k.o. Draga
5. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za dodjelu koncesijskih
odobrenja
6. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2019. godinu
7. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu
8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju i
obrazovanju u Općini Mošćenička Draga za 2019. godinu
9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u Općini Mošćenička Draga za
2019. godinu
10. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u Općini Mošćenička Draga za
2019. godinu
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11. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba socijalne skrbi u Općini Mošćenička
Draga za 2019. godinu
12. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu u Općini Mošćenička Draga
za 2019. godinu
13. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Mošćenička Draga za 2019. godinu
14. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine
Mošćenička Draga za 2019. godinu
15. Izvješće o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu
16. Izvješće o izvršenju Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene
poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Mošćenička Draga za 2019.
godinu
17. Izvješće o izvršenju Programa utroška prihoda od spomeničke rente za 2019. godinu
18. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od naknada za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu
19. I. Izmjene Programa utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu
20. RAZNO
Ad. 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 29. sjednice Općinskog vijeća
Predsjednik Općinskog vijeća upitao je da li netko od nazočnih ima primjedbu na
zapisnik.
KRISTIJAN DRAŽUL: Vijećnik je upozorio na uočene pogreške.
Pročelnica: Ispravit će se.
S obzirom da nije bilo više primjedbi na zapisnik s 29. sjednice, predsjednik
Općinskog vijeća dao je na usvajanje zapisnik s 29. sjednice Općinskog vijeća te je
JEDNOGLASNO usvojen
Zapisnik s 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga.
Ad.2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju i postupku sufinanciranja
troškova smještaja djece kod dadilja
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv sjednice. Uvodno obrazloženje iznijela je
pročelnica Sanja Filčić.
U bitnome je navela da postojećom Odlukom o sufinanciranju i postupku
sufinanciranja troškova smještaja djece kod dadilja je predviđeno pravo na sufinanciranje
troškova smještaja djece kod dadilja ostvaru u slučajevima kada su popunjeni kapaciteti
Dječjeg vrtića u Mošćeničkoj Dragi ili ukoliko zbog specifičnih potreba zaposlenih roditelja
nije moguće smjestiti dijete u ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja. S obzirom da je
izgrađen novi moderni Dječji vrtić u Mošćeničkoj Dragi i imajući u vidu iznos kojim Općina
Mošćenička Draga sufinancira rad jasličke skupine Dječjeg vrtića u Mošćeničkoj Dragi (iako
jasličku skupinu pohađa mali broj djece), predlaže se sufinanciranje troškova smještaja djece
kod dadilja samo u slučajevima kada su popunjeni kapaciteti Dječjeg vrtića u Mošćeničkoj
Dragi
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
U raspravi su sudjelovali:
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ANDREA DEŠKOVIĆ: Predložio je da ako se stvore financijski uvjeti, kao
demografsku mjeru, da Općina preuzme na sebe kompletno financiranje troška vrtića za treće
i svako sljedeće dijete.
RATKO SALAMON: Zanimalo ga je da li vijećnik Dešković misli na situaciju kada
je istovremeno u vrtiću svih troje djece ili općenito.
odg. Andrea Dešković: Mislio je općenito za svako treće i sljedeće dijete.
odg. Općinski načelnik: Izvidjet će se proračunske mogućnosti za iduću pedagošku
godinu.
Kako nije više bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja
na glasanje „Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju i postupku sufinanciranja
troškova smještaja djece kod dadilja“ te je JEDNOGLASNO donesena
Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju i postupku sufinanciranja troškova
smještaja djece kod dadilja
Ad.3. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine k.č. 406 k.o. Mošćenice
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv sjednice. Uvodno obrazloženje iznijela je
Pročelnica.
U bitnome upoznala je vijećnike da po provedenom natječajnom postupku je pristigla
jedna ponuda te se predlaže da se ista prihvati.
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 prodaji nekretnine k.č. 406 k.o. Mošćenice“ te je
JEDNOGLASNO donesena
Odluka o prodaji nekretnine k.č. 406 k.o. Mošćenice
Ad.4. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina grč. 287/1, k.č. 2754/3, k.č. 2754/4, grč.
280/1, k.č. 2728/2, k.č. 2728/4, k.č. 2747/1, k.č. 2760, k.č. 2762/3, k.č. 2754/6, k.č. 2663/2,
k.č. 2664, k.č. 2727/3, k.č. 2737/2, k.č. 2768/1, k.č. 2768/5 sve u k.o. Draga
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv sjednice. Uvodno obrazloženje iznijela je
Pročelnica.
U bitnome upoznala je vijećnike da po provedenom natječajnom postupku je pristigla
jedna ponuda te se predlaže da se ista prihvati.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
Utvrđuje se da je u 17.52 sjednici pristupio vijećnik Boris Škalamera te je od toga
trenutka na sjednici nazočno osam od jedanaest vijećnika.
Kako nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja na
glasanje „Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina grč. 287/1, k.č. 2754/3, k.č. 2754/4, grč.
280/1, k.č. 2728/2, k.č. 2728/4, k.č. 2747/1, k.č. 2760, k.č. 2762/3, k.č. 2754/6, k.č. 2663/2,
k.č. 2664, k.č. 2727/3, k.č. 2737/2, k.č. 2768/1, k.č. 2768/5 sve u k.o. Draga” te je
JEDNOGLASNO donesena
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Odluka o prodaji nekretnina grč. 287/1, k.č. 2754/3, k.č. 2754/4, grč. 280/1, k.č.
2728/2, k.č. 2728/4, k.č. 2747/1, k.č. 2760, k.č. 2762/3, k.č. 2754/6, k.č. 2663/2, k.č. 2664,
k.č. 2727/3, k.č. 2737/2, k.č. 2768/1, k.č. 2768/5 sve u k.o. Draga
Ad.5. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za dodjelu
koncesijskih odobrenja
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv sjednice. Uvodno obrazloženje iznijela je
Pročelnica.
U bitnome je navela da se radi o zamjeni člana iz redova Lučke kapetanije jer je
dosadašnji član otišao u mirovinu.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
Kako nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja na
glasanje „Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za dodjelu koncesijskih
odobrenja“ te je JEDNOGLASNO doneseno
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
Ad.6. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2019.
godinu
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv sjednice. Uvodno obrazloženje iznijela je
Voditeljica odsjeka.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
KRISTIJAN DRAŽUL: Tražio je pojašnjenje za stavku JUO-a
odg. Voditeljica odsjeka: Pojasnila je traženo.
Kako nije bilo više pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja
na glasanje „Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mošćenička Draga
za 2019. godinu“ te je JEDNOGLASNO usvojen
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine

Mošćenička Draga za 2019.

godinu
Ad. 7. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv sjednice. Uvodno obrazloženje iznijela je
Voditeljica odsjeka.
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 raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu“ te je
JEDNOGLASNO donesena
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu
Ad. 8. Prijedlog izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom i
školskom odgoju i obrazovanju u Općini Mošćenička Draga za 2019. godinu
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv sjednice. Uvodno obrazloženje iznijela je
Voditeljica odsjeka.
Nakon navedenog izlaganja predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
Kako nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja na
glasanje „Prijedlog izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom i školskom
odgoju i obrazovanju u Općini Mošćenička Draga za 2019. godinu“ te je JEDNOGLASNO
doneseno
Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju i
obrazovanju u Općini Mošćenička Draga za 2019. godinu.
Ad.9. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u Općini
Mošćenička Draga za 2019. godinu
Prijedlog je bio dostavljen uz poziv sjednice. Uvodno obrazloženje iznijela je
Voditeljica odsjeka.
Nakon navedenog izlaganja predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
Kako nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja na
glasanje „Prijedlog izvješća o izvršenju programa javnih potreba u kulturi u Općini
Mošćenička Draga za 2019. godinu te je JEDNOGLASNO doneseno
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u Općini Mošćenička
Draga za 2019. godinu
Ad.10. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u Općini
Mošćenička Draga za 2019. godinu
Prijedlog je bio dostavljen uz poziv sjednice. Uvodno obrazloženje iznijela je
Voditeljica odsjeka.
Nakon navedenog izlaganja predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
Kako nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja na
glasanje „Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u Općini
Mošćenička Draga za 2019. godinu“ te je JEDNOGLASNO doneseno
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Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u Općini Mošćenička
Draga za 2019. godinu
Ad.11. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba socijalne skrbi u Općini
Mošćenička Draga za 2019. godinu
Prijedlog je bio dostavljen uz poziv sjednice. Uvodno obrazloženje iznijela je
Voditeljica odsjeka.
Nakon navedenog izlaganja predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
Kako nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja na
glasanje „Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba socijalne skrbi u Općini
Mošćenička Draga za 2020. godinu“ te je JEDNOGLASNO doneseno
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba socijalne skrbi u Općini Mošćenička
Draga za 2020. godinu
Ad.12. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu u Općini
Mošćenička Draga za 2019. godinu
Prijedlog je bio dostavljen uz poziv sjednice. Uvodno obrazloženje iznijela je
Voditeljica odsjeka.
Nakon navedenog izlaganja predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
Kako nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja na
glasanje „Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu u Općini
Mošćenička Draga za 2020. godinu te je JEDNOGLASNO doneseno
Izvješće o izvršenju Program javnih potreba u zdravstvu u Općini Mošćenička
Draga za 2020. godinu
Ad.13. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Mošćenička Draga za 2019. godinu
Prijedlog je bio dostavljen uz poziv sjednice. Uvodno obrazloženje iznijela je
Voditeljica odsjeka.
Nakon navedenog izlaganja predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
Kako nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja na
glasanje „Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Mošćenička Draga za 2019. godinu“ te je JEDNOGLASNO doneseno
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Mošćenička Draga za 2019. godine
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Ad.14. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na
području Općine Mošćenička Draga za 2019. godinu
Prijedlog je bio dostavljen uz poziv sjednice. Uvodno obrazloženje iznijela je
Voditeljica odsjeka.
Nakon navedenog izlaganja predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
Kako nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja na
glasanje „Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na
području Općine Mošćenička Draga za 2019. godinu“ te je JEDNOGLASNO doneseno
Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području
Općine Mošćenička Draga za 2019. godinu
Ad.15. Prijedlog Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za
2019. godinu
Prijedlog je bio dostavljen uz poziv sjednice. Uvodno obrazloženje iznijela je
Voditeljica odsjeka.
Nakon navedenog izlaganja predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
Kako nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja na
glasanje „Prijedlog Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019.
godinu“ te je JEDNOGLASNO donesen
Izvješće o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu
Ad.16. Prijedlog Izvješće o izvršenju Programa utroška dijela boravišne pristojbe
namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Mošćenička Draga
za 2019. godinu
Prijedlog je bio dostavljen uz poziv sjednice. Uvodno obrazloženje iznijela je
Voditeljica odsjeka.
Nakon navedenog izlaganja predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
Kako nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja na
glasanje „Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa utroška dijela boravišne pristojbe
namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Mošćenička Draga za
2019. godinu“ te je JEDNOGLASNO doneseno
Izvješće o izvršenju Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene
poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Mošćenička Draga za 2019.
godinu
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Ad.17. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa utroška prihoda od spomeničke rente za
2019. godinu
Prijedlog je bio dostavljen uz poziv sjednice. Uvodno obrazloženje iznijela je
Voditeljica odsjeka.
Nakon navedenog izlaganja predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
Kako nije bilo pitanja Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja na glasanje
„Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa utroška prihoda od spomeničke rente za 2019.
godinu“ te je JEDNOGLASNO doneseno
Izvješće o izvršenju Program utroška prihoda od spomeničke rente za 2019. godinu
Ad.18. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od naknada za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu
Prijedlog je bio dostavljen uz poziv sjednice. Uvodno obrazloženje iznijela je
Voditeljica odsjeka.
Nakon navedenog izlaganja predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
Kako nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja na
glasanje „Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od naknada za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu“ te
je
JEDNOGLASNO doneseno
Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od naknada za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu
Ad.19. Prijedlog I. Izmjena Programa utroška sredstava od naknada za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu
Prijedlog je bio dostavljen uz poziv sjednice. Uvodno obrazloženje iznijela je
Voditeljica odsjeka.
U bitnome je navela da je od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja
zaprimljena uputa prema kojoj donijet Program utroška sredstava od naknada za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu nije u skladu sa Zakonom te je
slijedom navedenog bilo potrebno isti uskladit s dobivenim uputama.
Izmjenama se utvrđuje da tijekom 2020. godine planira se ostvariti prihod od
5.000,00 kuna od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. Navedeni
iznos planiran je prema ostvarenom prihodu u 2019. godini. Sredstva se planiraju utrošiti za
poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja i to za dodatna
ulaganja na nerazvrstanim cestama odnosno za asfaltiranje dijele nerazvrstane ceste A-25
Obrš-Sv. Anton.
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 I. Izmjena Programa utroška sredstava od naknada za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu“ te su JEDNOGLASNO donesene
I. Izmjene Programa utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu
Ad. 20. Razno
Općinski načelnik u kratkom izlaganju upoznao je vijećnike s aktualnostima i
budućim planovima, pa je tako:
-

-

obavijestio Vijećnike da će se ići na uređenje prostora kapetanije te da se radi na
tome da u Mošćeničkoj Dragi i dalje bude lučki kapetan tijekom cijelog tjedna, a
ne samo petkom kako je trenutno stanje;
obavijestio je vijećnike o tijeku radova na proširenju rive te da su započeti radovi
na drugoj fazi sunčališta;
obavijestio je vijećnike da je izabran izvođač radova za asfaltiranje nerazvrstanih
cesta;
upoznao je vijećnike s radovima na kanalizaciji Brseč;
obavijestio je vijećnike da je započeto s radovima na uređenju čekaonice u
Martini;
obavijestio je vijećnike o zaprimljenom zahtjevu za kupnjom ili davanjem u
dugoročni zakup zemljišta u vlasništvu Općine od strane osobe koja je socijalni
slučaj te je predložio da se izvide mogućnosti da li je moguće pomoći.

BORIS ŠKALAMERA: Zanimalo ga je da li je moguće da se autobus kada vozi
školsku djecu zaustavi ispred škole jer djeca ne stižu na nastavu.
odg. Općinski načelnik: Izvidjet ćemo.
ANDREA DEŠKOVIĆ: Vezano za drugu fazu izgradnje luke predložio je da se
oformi radna skupina s ciljem izmjene postojećeg projekta jer je isti prema njegovim riječima
preambiciozan i teško ostvariv.
odg. Općinski načelnik: Složio se s vijećnikom Deškovićem istaknuvši da se radi o
idejnom projektu te da su promjene moguće, ali da treba brzo reagirati da dokumentacija bude
spremna prije ishodovanja potrebnih dozvola.
RATKO SALAMON: Nadovezao se je na prijedlog vijećnika Deškovića istaknuvši
da prilikom projektiranja bi bilo svrsishodno uzeti u obzir moguće promjene visine mora.
KRISTIJAN DRAŽUL: Zanimalo ga je da li je županija dala dozvolu za dodjelu
koncesija na pomorskom dobru ugostiteljima na tri godine kako je traženo.
odg. Pročelnica: Potpisano je. Čekalo se donošenje rješenja o izmjeni člana Vijeća za
dodjelu koncesijskih odobrenja kako bi se vijeće moglo sastati.
PREDSJEDNIK VIJEĆA: Tražio je od Općinskog načelnika da detaljnije upozna
vijećnike s održanim sastankom u Liburnijskim vodama koji je imao s predstavnicima
Liburnijskih voda i potencijalnim investitorima za golf.
odg. Općinski načelnik: U kratko je upoznao vijećnike s temom sastanka, pojačanje
kapaciteta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te sa donesenim zaključcima.
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PREDSJEDNIK VIJEĆA: Zanimalo ga je da li će možebitna loša turistička sezona i
pad proračunskih prihoda biti od utjecaja na visoki indeks razvijenosti Općine.
odg. Općinski načelnik: Scenarij je moguć ali se nadamo da do njega neće doći, a dali
će utjecati i u kojoj mjeri na indeks razvijenosti treba provjerit s onima koji isti i izračunavaju.
Kako se više nitko nije javio za riječ, Predsjednik Općinskog vijeća je u 19.05 sati,
zaključio 30. sjednicu Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga.

OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Ivan Galović

