REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
M. Draga,.
ZAPISNIK
sa 11. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA,
održane dana 30. svibnja 2018. godine s početkom u 18.00 sati u Općinskoj
vijećnici u M. Dragi, Trg slobode 7
Sjednicu je u 18.05 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća, Kristijan Dražul, koji
je pozdravio sve nazočne.
Nakon izvršene prozivke utvrđeno je da je sjednici nazočno deset od jedanaest
članova Općinskog vijeća; Kristijan Dražul, Ivan Galović, Nedeljko Dražul, Robert Dundara,
Andrea Dešković, Sanja Knapić, Ratko Salamon, Boris Škalamera, Luka Jedretić i Iris
Lazarić, te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.
Osim vijećnika, na sjednici su nazočni: Općinski načelnik: Rikardo Staraj, zamjenica
Općinskog načelnika: Luciana Sterle Peruch, pomoćnica pročelnice: Silvija Vickić i viši
stručni suradnik: Goran Pekić.
Pored gore naznačenih osoba sjednici prisustvuju u svojstvu gosta predstavnici tvrtke
„RITEH“ g. Ćupić i g. Boni.
Zapisnik vodi: viši stručni suradnik, Goran Pekić.
Prije nego se je pristupilo usvajanju predloženog dnevnog reda, predsjednik
Općinskog vijeća obavijestio je vijećnike da se točka 8., „Prijedlog Odluke o obračunu i
naplati naknade za razvoj („EU Projekt Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na
području Liburnijske rivijere“)“, povlači s dnevnog reda iz razloga što je prije uvrštavanja na
sjednicu vijeća bilo potrebno provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, a isto nije
provedeno.
S obzirom 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 10. sjednice Općinskog vijeća
2. Prijedlog Odluke o kupnji k.č. 818 k.o. Brseč
3. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina u vlasništvu Općine Mošćenička Draga
za nekretnine u vlasništvu fizičke osobe
4. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina k.č. 799/1, grč. 115, k.č. 798/1, k.č. 798/4 k.o.
Mošćenice u vlasništvu Općine Mošćenička Draga
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5. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne
djelatnosti održavanja čistoće javnih površina – čišćenje obalne crte i plaža na
području Općine Mošćenička Draga za period od 01. lipnja do 30. rujna 2018.
6. Prijedlog Odluke o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Mošćenička
Draga
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
8. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2018. godinu
9. Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u Općini Mošćenička
Draga za 2018. godinu
10. Prijedlog I. Izmjene Programa javnih potreba socijalne skrbi u Općini Mošćenička
Draga za 2018. godinu
11. Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Mošćenička Draga za 2018. godinu
12. Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2018. godinu
13. Prijedlog I. Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018.
godinu
14. Prijedlog I. Izmjene Programa utroška prihoda od spomeničke rente za 2018. godinu
15. RAZNO
Ad.1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 10. 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 sa 10. sjednice, predsjednik Općinskog
vijeća dao je na usvajanje zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća te je JEDNOGLASNO
usvojen
Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga.
Nakon razmatranja prve točke dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća daje
prijedlog da prije nego što se pristupi raspravi po drugoj točki dnevnog reda, da se da riječ
gostima na sjednici predstavnicima tvrtke „RITEH“, da izvrše prezentaciju projekta
rekonstrukcije javne rasvjete Općine Mošćenička Draga.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.
IGOR BONI: Na početku svog izlaganja upoznao je Vijećnike s djelatnošću tvrtke koju
predstavlja. U prezentaciji u bitnome je istaknuo da je izvršenom analizom postojećeg stanja
utvrđeno da postojeći sustav prema energetskom pregledu sadrži 722 svjetiljke (Od kojih bi
500 bilo obuhvaćeno zahvatom rekonstrukcije) te da prema izračunu iz glavnog projekta
godišnja potrošnja iznosi: 302.571,80 kWh odnosno 248.108,88 kn. Planiranom
rekonstrukcijom godišnja potrošnja bi se smanjila na 111.909,76 kWh odnosno 91.766,01
kuna, što predstavlja uštedu od 190.670,24 kWh odnosno 156.342,87 kuna. Ako se na
navedeni iznos pridoda i postojeći trošak održavanja, koji bi preuzeo na sebe izvođač na
period od 10 godina, dolazi se do uštede od otprilike 245.871,87 kuna.
Vrijednost samog projekta se procjenjuje na otprilike 1,6 miliona kuna i ista je investicija
najboljeg ponuđača nakon provedene javne nabave, gdje on garantira minimalnu uštedu koja
je ranije spomenuta. Investitor se financira iz ostvarene uštede, a planirani povrat investicije
je za otprilike 6 i pol godina.
Nakon navedene prezentacije Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
U raspravi su sudjelovali:
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SILVIJA VICKIĆ: Zanimalo ju je s obzirom da je Općina izvršila zamjenu
cestovne rasvjete prije otprilike 5 godina te da se svake godine postavljaju nova rasvjetna
tijela, dali to znači da ta rasvjeta ne zadovoljava svjetlosne kriterije.
RITEH: Postojeća rasvjeta zadovoljava kriterije, ali predstavlja i veći trošak.
Rekonstrukcijom bi se poboljšali uvjeti prometne sigurnosti i ugođaj boravka na otvorenom, a
sve bi dovelo i do znatne uštede.
ROBERT DUNDARA: Zanimale su ga tehničke karakteristike modula koji bi se
postavljali.
RITEH: Navedeno će ovisiti o projektu, odnosno kategoriji ceste. Ukratko su se referirali
na projekt rasvjete u Lovranu te iznijeli karakteristike tamo postavljenih modula.
IVAN GALOVIĆ: Zanimalo ga je što se dobiva za procijenjenu vrijednost od otprilike
3.000,00 kuna po rasvjetnom tijelu.
RITEH: Dobiva se modernizirana javna rasvjeta, kompletno rasvjetno tijelo, po modelu
„ključ u ruke“ gdje se garantira da ista štedi minimalno 70% u odnosu na postojeću.
LUKA JEDRETIĆ: Zanimao ga je izgled rasvjetnih tijela, s obzirom da u starogradskim
jezgrama je ista stilizirana.
RITEH: Lampe u starogradskim jezgrama nisu uzete u obzir već samo cestovna rasvjeta.
Razlog tomu je cijena samog tijela koja mora biti stilizirana i mora dobiti odobrenja
konzervatora. Preporuka je u takvim situacijama da se samo zamjeni žarulja, a ne cijelo tijelo.
Nakon kraće rasprave predsjednik Vijeća se je zahvalio predstavnicima RITEH-a na
prezentaciji i danim pojašnjenjima.
Utvrđuje se da su u 18.40 sjednicu napustili predstavnici „RITEH“-a.
Ad.2. Prijedlog Odluke o kupnji k.č. 818 k.o. Brseč
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv sjednice. 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 kupnji k.č. 818 k.o. Brseč, te je JEDNOGLASNO donesena
Odluka o kupnji k.č. 818 k.o. Brseč
Ad.3. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina u vlasništvu Općine Mošćenička
Draga za nekretnine u vlasništvu fizičke osobe
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv sjednice. 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 zamjeni nekretnina u vlasništvu Općine Mošćenička Draga za
nekretnine u vlasništvu fizičke osobe“, te je JEDNOGLASNO donesena
Odluka o zamjeni nekretnina u vlasništvu Općine Mošćenička Draga za nekretnine
u vlasništvu fizičke osobe
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Ad.4. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina k.č. 799/1, grč. 115, k.č. 798/1, k.č.
798/4 k.o. Mošćenice u vlasništvu Općine Mošćenička Draga
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv sjednice. 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 prodaji nekretnina k.č. 799/1, grč. 115, k.č. 798/1, k.č. 798/4
k.o. Mošćenice u vlasništvu Općine Mošćenička Draga“ te je JEDNOGLASNO donesena
Odluka o prodaji nekretnina k.č. 799/1, grč. 115, k.č. 798/1, k.č. 798/4 k.o.
Mošćenice u vlasništvu Općine Mošćenička Draga

Ad.5. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje
komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina – čišćenje obalne crte i
plaža na području Općine Mošćenička Draga za period od 01. lipnja do 30.
rujna 2018.
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv sjednice. U ime predlagatelja uvodno
obrazloženje iznijela je pomoćnica pročelnice Silvija Vickić.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
U raspravi su sudjelovali:
LUKA JEDRETIĆ: Istaknuo je da bi bilo potrebno izvršiti povremeni nadzor nad
osobom kojoj se dodijeli čišćenje plaže s ciljem nadzora mjesta gdje će se otpad odlagati.
odg. pomoćnica pročelnice: naglasila je da za prikupljeni otpad s plaže su osigurane
baje koje se nalaze u Kraju te da otpad prikupljen s plaže ne završava na divljim deponijima.
Kako više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja
na glasanje „Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne
djelatnosti održavanja čistoće javnih površina – čišćenje obalne crte i plaža na području
Općine Mošćenička Draga za period od 01. lipnja do 30. rujna 2018.“ te je JEDNOGLASNO
donesena
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja čistoće javnih površina – čišćenje obalne crte i plaža na području Općine
Mošćenička Draga za period od 01. lipnja do 30. rujna 2018.

Ad.6. Prijedlog Odluke o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine
Mošćenička Draga
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv sjednice, u ime predlagatelja uvodno
obrazloženje iznio je predsjednik komisije za nekretnine Nedeljko Dražul
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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 kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine
Mošćenička Draga“, te je JEDNOGLASNO donesena
Odluka o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Mošćenička Draga

Ad.7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv sjednice, u ime predlagatelja uvodno
obrazloženje iznijela je pomoćnica pročelnice Silvija Vickić.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu
U raspravi su sudjelovali:
IVAN GALOVIĆ: Zanimalo ga je tko vrši nadzor nad provedbom Odluke i tko
naplaćuje kazne
odg. pomoćnica pročelnice: Navedeno je u ingerenciji komunalnog redara.
NEDELJKO DRAŽUL: Istaknuo je da s ciljem izbjegavanja divljih odlagališta bi
trebalo djelovati u smjeru da se omogući dovoz otpada u reciklažno dvorište većim vozilima,
kombijima ili manjim kamionima.
Kako više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja
na glasanje „Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu te je
JEDNOGLASNO donesena
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu.
Ad.8. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mošćenička Draga za
2018. godinu
Prijedlog Odluke je bio dostavljen uz poziv sjednice, u ime predlagatelja uvodno
obrazloženje iznijela je pomoćnica pročelnice Silvija Vickić.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu
U raspravi su sudjelovali:
IVAN GALOVIĆ: Zanimalo ga je što predstavljaju sredstva u visini od 1% koja se
izdvajaju za Poreznu upravu.
odg. pomoćnica pročelnice: Radi se o sredstvima za usluge koja porezna pruža Općini
u smislu obračuna i naplate poreza na dohodak.
IVAN GALOVIĆ: Zanimalo ga je sufinanciranje JVP i Autotroleja, omjer s kojim
sufinancira Mošćenička Draga u odnosu na ostale JLS-e s obzirom na omjer broja stanovnika.
odg. pomoćnica pročelnice: Sufinanciranje se vrši prema postojećem sporazumu, a ne
prema broju stanovnika.
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ANDREA DEŠKOVIĆ: Zanimalo ga je da li se i u kojoj visini sufinancira lučka
uprava.
odg: pomoćnica pročelnice: Ne sufinancira se rad lučke uprave iz proračuna. Trošak
koji Općina ima je trošak naknade za korištenje dizalice i vezova.
Kako više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja
na glasanje „Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2018.
godinu“ te su JEDNOGLASNO usvojene
I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2018. godinu
Ad.9. Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u Općini
Mošćenička Draga za 2018. godinu
Prijedlog je bio dostavljen uz poziv sjednice, 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 i dopune Programa javnih potreba u kulturi u Općini
Mošćenička Draga za 2018. godinu“ te su JEDNOGLASNO usvojene
I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u Općini Mošćenička Draga
za 2018. godinu
Ad.10. Prijedlog I. Izmjene Programa javnih potreba socijalne skrbi u Općini
Mošćenička Draga za 2018. godinu
Prijedlog je bio dostavljen uz poziv sjednice, 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 javnih potreba socijalne skrbi u Općini Mošćenička
Draga za 2018. godinu“ te su JEDNOGLASNO usvojene
I. Izmjene Programa javnih potreba socijalne skrbi u Općini Mošćenička Draga za
2018. godinu
Ad.11. Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2018. godinu
Prijedlog je bio dostavljen uz poziv sjednice, u ime predlagatelja uvodno obrazloženje
iznijela je pomoćnica pročelnice Silvija Vickić.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
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U raspravi su sudjelovali:
NEDELJKO DRAŽUL: Zanimalo ga je na što se odnose sredstva namijenjena
održavanju groblja u visini od 10.000,00 kuna.
odg. pomoćnica pročelnice: Radi se o sredstvima koja su uvrštena na zahtjev
„Komunalca“ i koja se prenose iz godine u godinu iz razloga što „Komunalac“ nikad nije
dostavio nikakav račun na navedenu stavku.
Kako više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja
na glasanje „Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Mošćenička Draga za 2018. godinu“ te su JEDNOGLASNO usvojene.
I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Mošćenička Draga za 2018. godinu
Ad.12. Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2018. godinu
Prijedlog je bio dostavljen uz poziv sjednice, 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 i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Mošćenička Draga za 2018. godinu“ te su JEDNOGLASNO usvojene
I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2018. godinu
Ad.13. Prijedlog I. Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih
građevina za 2018. godinu
Prijedlog je bio dostavljen uz poziv sjednice, 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 i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018.
godinu te su JEDNOGLASNO usvojene
I. Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu

8
Ad.14. Prijedlog I.
rente za 2018. godinu

Izmjene Programa utroška prihoda od spomeničke

Prijedlog je bio dostavljen uz poziv sjednice, u ime predlagatelja uvodno obrazloženje
iznijela je pomoćnica pročelnice Silvija Vickić.
Nakon navedenog izlaganja Predsjednik Općinskog vijeća je otvorio raspravu.
U raspravi su sudjelovali:
SANJA KNAPIĆ: Zanimalo ju je ako je izabrana osoba za izradu projektne
dokumentacije za tri interpretacijska sredstva
odg. pomoćnica pročelnice: Nisu još, nakon izmjene proračuna će se raspisati
natječaj.
Kako više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu i stavlja
na glasanje „Prijedlog I. Izmjene Programa utroška prihoda od spomeničke rente za 2018.
godinu“ te su JEDNOGLASNO usvojene
I. Izmjene Programa utroška prihoda od spomeničke rente za 2018. godinu
Ad.15. Razno
IVAN GALOVIĆ: Obavijestio je vijećnike o radu komisije za nerazvrstane ceste te o
asfaltiranim dionicama.
NEDELJKO DRAŽUL: Nadovezao se je na izlaganje vijećnika Galovića istaknuvši
kako bi bilo dobro izdvojiti više sredstava za ceste s ciljem da se priča oko nerazvrstanih cesta
privede kraju.
odg. pomoćnica pročelnice: Predložila je da se evidentiraju svi potrebni radovi na
nerazvrstanim cestama kako bi se znalo o kojem se ukupnom iznosu radi.
LUKA JEDRETIĆ: Istaknuo je kako bi trebalo nadležnim iz Komunalca skrenuti
pozornost da se prilikom održavanja sustava pripazi na količinu vode koja se pritom izlije.
Pored navedenog skrenuo je pozornost na problem kampera te predložio da se daju veće
ovlasti komunalnom redaru u smislu kažnjavanja.
ANDREA DEŠKOVIĆ: Nadovezao se je na izlaganje vijećnika Jedretića istaknuvši
kako bi se trebalo u ljetnim mjesecima razmisliti o zapošljavanju još jednog redara jer jedan
je očito premalo.
OPĆINSKI NAČELNIK: U kratkom izlaganju upoznao je vijećnike s aktualnostima i
budućim planovima, pa je tako:
upoznao je vijećnike da se je krenulo s novim sustavom parkiranja,
obavijestio je vijećnike o trenutnoj fazi donošenja prostornog plana,
obavijestio je vijećnike da se s projektom golfa u Brseču ide dalje, radi se o
strateškom planu razvoja turizma u Hrvatskoj i golf Brseč je dio istog,
obavijestio je vijećnike o aktivnostima unutar aglomeracije Rijeka
obavijestio je vijećnike o dobivenim sredstvima za projekte Općine
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NEDELJKO DRAŽUL: Upozorio je na brzinu dizanja novo postavljenih stupića na
ulazu u centar mjesta, koja je prema njegovim riječima spora.
odg. općinski načelnik: upoznati smo s navedenim problemom, radi se uklanjaju istog
u suradnji s izvođačem.
NEDELJKO DRAŽUL: Zanimalo ga je u čijem vlasništvu je muzej u Mošćenicama s
obzirom da isti zahtjeva sanaciju krovišta.
odg. općinski načelnik: Sanacija krovišta je predviđena sredstvima iz aglomeracije.
ROBERT DUNDARA: Upozorio je da navodno na izlazu s parkirališta pojedinci
izbjegavaju naplatu na način da zaobiđu rampu vozeći preko bankine te je predložio da se
postavi stupić ili nešto slično kako bi se spriječilo navedno.
odg. općinski načelnik: Poduzet ćemo potrebne mjere.
Kako se više nitko nije javio za riječ Predsjednik Općinskog vijeća u 20.05 sati je
zaključio 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga.
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