REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/14-01/7
URBROJ: 2156/03-02-14-3
M. Draga, 25. studenog 2014.

ZAPISNIK
sa 13. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA,
održane dana 09. listopada 2014. godine s početkom u 18,00 sati u općinskoj
vijećnici u M. Dragi, Trg slobode 7.
Sjednicu je u 18,07 sati otvorio potpredsjednik Općinskog vijeća, Kristijan
Dražul, koji je pozdravio sve nazočne.
Zapisnik vodi: pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Sanja Filčić.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mošćenička Draga prozvala
je vijećnike Općinskog vijeća te je utvrđeno da su na sjednici nazočni vijećnici Boris
Škalamera, Sanja Knapić, Jasenka Rutar, Ferucio Senčić, Nedeljko Dražul, Robert
Marinac, Robert Dundara, Edvin Rutar, Tin Armanda, Kristijan Dražul, Vanda
Smolić.
Osim vijećnika, na sjednici su nazočni: općinski načelnik, Ratko Salamon,
dr.med., zamjenik općinskog načelnika, Rikardo Staraj, pročelnica Jedinstvenog
upravnog odjela, Sanja Filčić, komunalni redar, Robert Kosmić, Ivana Bogati,
vježbenica.
Potpredsjednik Općinskog vijeća konstatirao 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 usvojenim slijedeći
Dnevni

red

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 12. sjednice Općinskog vijeća
2. Izbor predsjednika Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga
3. Izbor člana Povjerenstva za izbor i imenovanja
4. Izmjena rješenja o imenovanju članova Komisije za prodaju nekretnina
5. Izvješće Komisije za nekretnine o provedenom javnom natječaju za prodaju
nekretnine u vlasništvu Općine Mošćenička Draga – k.č. 805 k.o. Mošćenice
6. Izvješće Komisije za nekretnine o provedenom javnom natječaju za prodaju
nekretnina u vlasništvu Općine Mošćenička Draga - grč. 27/1, grč. 27/2, grč. 27/3
k.o. Kalac
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7. Prijedlog Odluke o pristupanju prodaji k.č. 887/1 k.o. Mošćenice
8. RAZNO
Ad. 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 12. sjednice Općinskog vijeća
Potpredsjednik Općinskog vijeća upitao je da li netko od nazočnih ima
primjedbu na zapisnik.
Edvin Rutar istaknuo je da je u zapisniku konstatirano da je Nevio Premuš
napustio sjednicu Općinskog vijeća u 18,30 sati, a nije navedeno kada je pristupio.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela odgovorila je da je na drugoj stranici
zapisnika konstatirano da je Nevio Premuš pristupio na sjednicu Općinskog vijeća u
18,10 sati.
Edvin Rutar potom je postavio pitanje koja je funkcija Nevia Premuša u Općini, te
zbog čega je isti bio nazočan na sjednici Općinskog vijeća.
Potpredsjednik Općinskog vijeća odgovorio je da je Nevio Premuš član Kolegija
općinskog načelnika, a na 12. sjednici bio je nazočan kao gost, te dodao da svatko
može pristupiti na sjednicu Općinskog vijeća, uz prethodnu zamolbu dostavljenu u
Općinu.
Edvin Rutar postavio je pitanje koliko iznosi kapitalna donacija Primorskogoranske županije za financiranje projekta Trebišće-Perun
Zamjenik općinskog načelnika odgovorio je da je navedena kapitalna donacija,
dodijeljena temeljem prijave na Javni poziv, iznosi oko 94.000,00 kuna.
Kako više nije bilo primjedbi na zapisnik, potpredsjednik Općinskog vijeća dao je
na glasanje zapisnik s 12. sjednice Općinskog vijeća, te je jednoglasno donesena
ODLUKA o usvajanju zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine
Mošćenička Draga.
Ad. 3. Izbor predsjednika Općinskog vijeća
Potpredsjednik Općinskog vijeća naveo je da sukladno Poslovniku Općinskog
vijeća Općine Mošćenička Draga, Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog
potpredsjednika. Predsjednika i potpredsjednika bira Općinsko vijeće, javnim
glasovanjem, na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika (najmanje 4 vijećnika), većinom
glasova svih vijećnika. Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i
potvrđen potpisom vijećnika. Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog samo
za jednog kandidata.
Potom je utvrdio da su zaprimljena dva prijedloga za predsjednika Općinskog
vijeća.

3
Utvrdio je da su prvim zaprimljenim prijedlogom vijećnici Robert Dundara,
Nedeljko Dražul, Tin Armanda i Edvin Rutar predložili da se za predsjednika
Općinskog vijeća izabere Kristijan Dražul.
Utvrdio je da su drugim zaprimljenim prijedlogom vijećnici Vanda Smolić, Sanja
Knapić, Ferucio Senčić i Jasenka Rutar predložili da se za predsjednika Općinskog
vijeća izabere Boris Škalamera.
Potom je stavio je glasovanje prvi prijedlog da se za predsjednika Općinskog
vijeća izabere Kristijan Dražul.
Za navedeni prijedlog bilo je 5 glasova „za“, 6 glasova „protiv“.
Kako prvi prijedlog nije dobio dovoljan broj glasova, potpredsjednik Općinskog
vijeća stavio je na glasovanje drugi prijedlog da se za predsjednika Općinskog vijeća
izabere Boris Škalamera.
Za navedeni prijedlog bilo je 6 glasova „za“ i 5 glasova „protiv“.
Potpredsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je većinom glasova svih vijećnika,
odnosno sa 6 glasova „za“ i 5 glasova „protiv“ Boris Škalamera izabran za
predsjednika Općinskog vijeća.
Potpredsjednik Općinskog vijeća čestitao je upravo izabranom predsjedniku
Općinskog vijeća na izboru, te ga pozvao da preuzme vođenje sjednice Općinskog
vijeća.
Konstatira se da upravo izabran predsjednik Općinskog vijeća Boris Škalamera
preuzima vođenje sjednice. Kao upravo izabrani predsjednik Općinskog vijeća Boris
Škalamera je pozdravio sve nazočne, zahvalio vijećnicima što su ga predložili i izabrali
za predsjednika Općinskog vijeća.
Ad. 3. Izbor člana Povjerenstva za izbor i imenovanja
Predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da su izabrani članovi Povjerenstva za
izbor i imenovanja Sanja Knapić, predsjednica, Ferucio Senčić i dr.sc. Magda Mandić.
Kako Magda Mandić više nije vijećnica, potrebno je umjesto iste izabrati drugog člana
Povjerenstva za izbor i imenovanja.
Predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je do dana održavanja sjednice
Općinskog vijeća zaprimljen jedan prijedlog da se za člana Povjerenstva za izbor i
imenovanja umjesto dr.sc. Magde Mandić izabere Vanda Smolić, koji je supotpisan od
strane četiri vijećnika, Borisa Škalamere, Sanje Knapić, Ferucia Senčića i Jasenke
Rutar.
Predsjednik Općinskog vijeća upitao je da li ima drugih prijedloga za člana
Povjerenstva za izbor i imenovanja umjesto dr.sc. Magde Mandić, te je konstatirano da
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drugih prijedloga nema.
Potom je stavio jedini zaprimljeni prijedlog za člana Povjerenstva za izbor i
imenovanja umjesto dr.sc. Magde Mandić na glasovanje, te je navedeni prijedlog
jednoglasno usvojen.
Predsjednik vijeća utvrđuje da je za člana Povjerenstva za izbor i imenovanja
umjesto dr.sc. Magde Mandić jednoglasno izabrana Vanda Smolić, te Povjerenstvo za
izbor i imenovanja sada čine:
1. Sanja Knapić, predsjednica,
2. Ferucio Senčić, član,
3. Vanda Smolić, član.
Ad. 4. Izmjena rješenja o imenovanju članova Komisije za prodaju nekretnina
Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da su prema rješenju o imenovanju
članova Komisije za nekretnine članovi Komisije za nekretnine dr.sc. Magda Mandić,
Boris Škalamera, Ferucio Senčić, Edvin Rutar.
Upitao je nazočne da li ima prijedloga za člana ili članove Komisije za prodaju
nekretnina.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela pojasnila je da je Odlukom o postupku,
uvjetima i načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Mošćenička Draga,
određeno da natječajni postupak vezan za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine
provodi Komisija za prodaju nekretnina, koja se sastoji se četiri člana i koju imenuje
Općinsko vijeće. Kako Magda Mandić, koja je bila jedna od članica Komisije za
nekretnine više nije vijećnica, potrebno je umjesto Magde Mandić izabrati novog
člana Komisije za nekretnine, time da je moguće izmijeniti sastav Komisije za
nekretnine i u odnosu na ostale članove.
Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali općinski načelnik, zamjenik
općinskog načelnika, Sanja Knapić, općinski načelnik iznio je prijedlog Komisije za
prodaju nekretnina, u sastavu: Boris Škalamera, predsjednik, Vanda Smolić, Nedeljko
Dražul i Edvin Rutar, članovi.
Predsjednik Općinskog vijeća upitao je da li ima još prijedloga za članove
Komisije za prodaju nekretnina.
Kako nije bilo drugih prijedloga za članove Komisije za nekretnine, predsjednik
Općinskog vijeća stavio je glasovanje jedini prijedlog.
Utvrđuje se da je sa 10 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ glasom doneseno slijedeće
rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Komisije za prodaju nekretnina
„U Komisiju za prodaju nekretnina imenuju se:
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1.
2.
3.
4.

Boris Škalamera, za predsjednika,
Vanda Smolić, za člana,
Nedeljko Dražul, za člana,
Edvin Rutar, za člana.

Ad. 5. Izvješće Komisije za nekretnine o provedenom javnom natječaju za
prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Mošćenička Draga - k.č. 805 k.o.
Mošćenice
Predsjednik Općinskog Vijeća i predsjednik Komisije za nekretnine podnio je
izviješće o provedenom javnom natječaju za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine
Mošćenička Draga - k.č. 805 k.o. Mošćenice. Naveo je da je javni natječaj objavljen u
Novom listu od 16. rujna 2014. te da za kupnju navedene nekretnine nije pristigla niti
jedna ponuda. Trgovačko društvo Projektiranje i građenje Dobreć d.o.o. uputilo je
Općini Mošćenička Draga podnesak u kojem se navodi da smatraju da je početna
cijena objavljena u javnom natječaju po njihovom mišljenju previsoka, te „nude“
cijenu od cca 1.960.800,00 kuna, što je manje od procijenjene vrijednosti nekretnine,
te se s takvom početnom cijenom predmetna nekretnina ne može izlagati prodaji.
Nakon kraće rasprave zaključeno je da se navedena nekretnina za sada neće
ponovno izlagati prodaji.
Ad. 6. Izvješće Komisije za nekretnine o provedenom javnom natječaju za
prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Mošćenička Draga - grč. 27/1, grč. 27/2,
grč. 27/3 k.o. Kalac
Predsjednik Općinskog vijeća i predsjednik Komisije za nekretnine naveo je da
materijal za ovu točku dnevnog reda čini Odluka o prodaji grč. 27/1, grč. 27/2, grč.
27/3 k.o. Kalac – izboru najpovoljnijeg ponuditelja, koja je vijećnicima podijeljena
nakon javnog otvaranja ponuda, održanog dana 06. listopada 2014.
Predsjednik Komisije za prodaju nekretnina naveo je da je javni natječaj za
prodaju navedenih nekretnina - grč. 27/1 kuća stanovanja od 129 m2, grč. 27/2
gospodarska zgrada od 47 m2, grč. 27/3 gospodarska zgrada od 25 m2, sve upisane u
zk.ul. 872 k.o. Kalac objavljen u „Novom listu“ od 16. rujna 2014., s početnom
cijenom 457.000,00 kuna. U natječaju je bilo navedeno da se predmetne nekretnine
prodaju isključivo kao cjelina, a utvrđenje građevnih čestica prema geodetskom
elaboratu br. 8/14 iz srpnja 2014. izrađenom po „Nekretnine“ d.o.o. Rijeka te njihova
sprovedba u katastar i zemljišne knjige nije obveza prodavatelja. Do isteka roka za
podnošenje ponuda za predmetne nekretnine zaprimljena je jedna ponuda fizičke
osobe s ponuđenom cijenom 533.260,00 kuna.
Potom je stavio na glasovanje Odluku o prodaji grč. 27/1, grč. 27/2, grč. 27/3 k.o.
Kalac – izboru najpovoljnijeg ponuditelja u iznosu od 533.260,00 kuna.
Utvrđuje se da je za 10 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ glasom donijeta
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Odluka o prodaji grč. 27/1, grč. 27/2, grč. 27/3 k.o. Kalac
Ad. 7. Prijedlog Odluke o pristupanju prodaji k.č. 887/1 k.o. Mošćenice
Predsjednik Općinskog vijeća i predsjednik Komisije za nekretnine naveo je da
prema procjeni vrijednosti ovlaštenog sudskog vještaka, koja je podijeljena
vijećnicima na početku ove sjednice, procijenjena prometna vrijednost nekretnine k.č.
887/1 k.o. Mošćenice iznosi 981.000,00 EUR ili 7.472.277,00 kuna odnosno 300,00
EUR/m2.
Uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali predsjednik Općinskog vijeća,
Nedeljko Dražul, općinski načelnik.
Nakon rasprave predsjednik Općinskog vijeća stavio je na glasanje prijedlog
Odluke o pristupanju prodaji k.č. 887/1 k.o. Mošćenice s početnom cijenom od
11.183.000,00 kuna.
Utvrđuje se da je s 10 glasova „za“ i 1 glasom „protiv“ donesena
Odluka o pristupanju prodaji k.č. 887/1 k.o. Mošćenice s početnom
cijenom od 11.183.000,00 kuna.
Ad. 8. RAZNO
1. Predsjednik Općinskog vijeća i predsjednik Komisije za nekretnine izvijestio je
nazočne da je u tijeku izvanparnični postupak uređenja međa kod „Vile Biser“, te je
radi odluke o daljnjem sudjelovanju Općine u navedenom postupku zamolio
pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela za obrazloženje dosadašnjeg tijeka postupak.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela navela je da je kod Općinskog suda u
Opatiji u tijeku izvanparnični postupak uređenja međa predlagatelja Općine
Mošćenička Draga i više fizičkih osoba, protiv protustranaka Liburnia Riviera Hotela
d.d. Opatija i fizičke osobe, a radi uređenja međa između k.č. 2343/4, k.č. 2343/5, k.č.
2343/3 i grč. 255 k.o. Kraj. Navedeni izvanparnični postupak vodi se još od 2000.
godine, prijedlog za pokretanje postupka bio je podnesen po Općinskom državnom
odvjetništvu Rijeka, koje je tada po zakonu zastupalo Općinu Mošćenička Draga kao
jedinicu lokalne samouprave. Nekretnina grč. 255 k.o. Kraj knjižno je vlasništvo
Liburnia Riviera Hotela d.d., a vanknjižno vlasništvo tvrtke Bisernica d.o.o. koje je
društvo prestalo postojati i brisano je iz registra, time da postoji nova tvrtka istog
naziva, koja međutim nije sljednik brisanog društva. Više godina nakon pokretanja
postupka, točnije 18.08.2010. godine postojeći prijedlog proširen je na prestale
suvlasnike navedenih nekretnina upisane u zemljišne knjige. Predmet je 2005. godine
prvostupanjskim rješenjem smatran povučenim, koje je rješenje po žalbi Općine
Mošćenička Draga Županijski sud u Rijeci ukinuo i predmet vratio na ponovni
postupak. Rješenjem suda od 31.12.2010. odbijen je prijedlog za uređenje međa iz
razloga je se nije mogao obaviti očevid na licu mjesta, zbog neprohodnosti terena, te
je onemogućena identifikacija terena. Po žalbi Općine Mošćenička Draga predmet je
ponovno vraćen na postupanje, te je u daljnjem tijeku postupka potrebno izvršiti
očevid na licu mjesta, na kojem bi vještak mogao izvršiti izmjeru. Sud svakako mora
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zakazati očevid na licu mjesta radi obilaska nekretnine, na koji će pozvati
ovlaštenog mjernika koji će pokazati među prema katastarskom stanju, ukoliko je to
moguće. U konačnici postupak bi trebao rezultirati odlukom suda o obnovi ili
ispravku međe koja će se temeljiti na sporazumu stranaka – susjeda čija je međa u
pitanju ili na stanju posljednjem mirnog posjeda, odnosno na pravičnoj ocjeni suda.
Nakon utvrđenja međa sud će međašnim znakovima utvrditi među i po utvrđenju
međe smatra se da postoji vlasništvo svakog susjeda do te međe. Ako vlasnik smatra
da navedenim postupkom međa nije ispravno utvrđena može pokrenuti parnični
postupak radi utvrđenja prava vlasništva i tražiti da se u njemu označi međa, s time
što se predmetni parnični postupak mora pokrenuti u roku od šest mjeseci od
pravomoćnosti odluke suda u izvanparničnom postupku u kojem je prethodno
sudjelovao. Rješenjem suda od 01. listopada 2014. naloženo je predlagateljima, pa
tako i Općini Mošćenička Draga da se izjasni da li zna pokazati tijek međa ili ne zna,
te da se ovisno o tome izjasni koliko je dana potrebno za čišćenje terena, time da će se
ukoliko se predlagatelji ne izjasne u roku od 8 dana od dana primitka navedenog
rješenja smatrati da je prijedlog u toj pravnoj stvari povučen. S obzirom na ovakvo
rješenje suda potrebno je donijeti odluku da li će se pristupiti čišćenju terena radi
nastavka ovog postupka ili će se odustati od vođenja postupka.
Predsjednik Općinskog vijeća i predsjednik Komisije za nekretnine naveo je da je
bio na terenu, da se radi o neprohodnom terenu zaraslom u šikaru, kojeg je potrebno
očistiti.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali općinski načelnik, Robert Marinac, Edvin
Rutar, predsjednik Općinskog vijeća, Robert Dundara, Ferucio Senčić donesen je
zaključak da će se pristupiti čišćenju terena odnosno parcela između kojih se uređuje
međa, te će se obavijestiti sud da je za čišćenje terena od raslinja zbog veličine parcela
potrebno šest mjeseci.
2. Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela izvijestila je nazočne vezano za
donošenje odluke o eventualnim olakšicama pri plaćanju komunalnog doprinosa da je
prema evidenciji Općine do sada petnaest evidentiranih branitelja s područja Općine
Mošćenička Draga koji su podnijeli zahtjeve u postupcima legalizacije nezakonito
izgrađenih zgrada. Od navedenih petnaest evidentiranih branitelja, za osam branitelja
su već izdana rješenja o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa. Iznos komunalnog
doprinosa po tim rješenjima iznosi oko 310.000,00 kuna, time da od tog iznosa na
branitelje podnositelje zahtjeva otpada oko 98.000,00 kuna, a ostatak na predmete u
kojima su podnositelji zahtjeva za legalizaciju članovi obitelji branitelja (bračni
drugovi, roditelji). Za četiri branitelja s navedenog popisa koji su podnijeli zahtjev za
legalizaciju još nisu dostavljena rješenja o legalizaciju na obračun komunalnog
doprinosa. Procjenjuje se da će za ta četiri obveznika komunalni doprinos iznositi
sveukupno oko 60.000,00 kuna. Za jednog branitelja s popisa izdano je rješenje o
legalizaciji na ime supruge, a komunalni doprinos za navedeni objekt iznosit će oko
1.700,00 kuna. Za dva branitelja iz evidencije Općina nema podataka da li su uopće
podnijeli zahtjev za legalizaciju. Dakle, za veći dio branitelja iz evidencije Općine
(osam od upisanih petnaest) već je izdano rješenje o obvezi plaćanja komunalnog
doprinosa, dok za preostale branitelje ukupna obveza plaćanja komunalnog doprinosa
iznosi oko 60.000,00 kuna. Ističe se da se na branitelje za koje su već izdana rješenja
o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa ili za koje su postupci utvrđivanja obveze
plaćanja komunalnog doprinosa u tijeku, nema zakonske mogućnosti naknadne
primjene odluke o popustu odnosno olakšici pri plaćanju komunalnog doprinosa jer
opći akti ne mogu djelovati retroaktivno.
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Uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali Robert Marinac, Boris
Škalamera, Nedeljko Dražul, Jasenka Rutar, Ferucio Senčić, Sanja Knapić.
Zaključeno je da se neće donositi Odluka o izmjeni/dopuni Odluke o komunalnom
doprinosu kojom bi se za branitelje s područja Općine Mošćenička Draga predvidjele
olakšice pri plaćanju komunalnog doprinosa u postupcima legalizacije, s obzirom da
je veći dio branitelja s područja Općine Mošćenička Draga već platio komunalni
doprinos te nema zakonske mogućnosti povrata uplaćenog komunalnog doprinosa niti
retroaktivne primjene Odluke na branitelje koji za koje je izdano rješenje o obvezi
plaćanja komunalnog doprinosa. Razmislit će se mogućnostima priznavanja
eventualnih drugih povlastica za branitelje.
3. Općinski načelnik obavijestio je nazočne da su on, zamjenik načelnika i
pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela bili na sastanku u Upravnom odjelu za
pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije, gdje ih je primio
voditelj odsjeka za pomorsko dobro i koncesije, Zlatan Marunić. Sastanak je
organiziran na inicijativu Općine, a zbog Plana davanja koncesija na pomorskom
dobru na području Primorsko-goranske županije za 2015. godinu koji u novoplanirane
koncesije u 2015. godini uključuje i plažu Sipar odnosno „Glavnu plažu“ u
Mošćeničkoj Dragi te plažu Cesara dijelom na području Općine Mošćenička Draga i
dijelom na području Općine Lovran. Primorsko-goranska županija upoznata je sa
stavom građana i Općine Mošćenička Draga, koji se protive davanju navedene plaže u
Mošćeničkoj Dragi u koncesiju jer se smatra da je upravljanje plažom putem
koncesijskih odobrenja zadovoljavajuće. Primorsko-goranska županija tražit će od
jedinica lokalne samouprave, pa tako i od Općine Mošćenička Draga da iznesu svoja
mišljenja na Plan davanja koncesija na pomorskom dobru, time da ih ta mišljenja ne
obvezuju. U razgovoru je izneseno više „opcija“, jedna od mogućnosti je da Općina
iznese Županiji model koncesioniranja kako ga Općina zamišlja ili da se izrazi izričito
protivljenje davanju plaže u koncesiju. Općina je, kao i svake godine, do 01. prosinca
ove godine, dužna dostaviti Županiji Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za
2015. godinu. Jedan od prijedloga Županije je da Općina predloži da se u koncesiju da
plaža – šljunčani dio i more, te da se navedu djelatnosti koje bi se na plaži obavljale
(iznajmljivanje ležaljki i slično), ali da se iz koncesije izuzmu ugostiteljski objekti uz
šetnicu, za koje bi Općina i dalje izdavala koncesijska odobrenja. Cijena koncesije je
5 kn/m2 za šljunčani dio i more, a koncesija se može dati od 5 do 20 godina. Općinski
načelnik istaknuo je da je on načelno za izražavanje izričitog protivljenja davanja
plaže u koncesiju.
Uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali općinski načelnik, zamjenik
općinskog načelnika, predsjednik Općinskog vijeća, Nedeljko Dražul, Tin Armanda,
Jasenka Rutar.
Zamjenik načelnika naveo je da je jedan od članova Povjerenstva za granice
pomorskog dobra na području Općine Mošćenička Draga Emilio Dešković iz
Mošćeničke Drage, koji nije aktivan u radu Povjerenstva, pa su iz Županije predložili
da Općina Mošćenička Draga umjesto Emilia Deškovića predloži drugog člana.
4. Općinski načelnik obavijestio je nazočne da je bio na sastanku u Primorskogoranskoj županiji, Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje, a vezano za obnovu
zgrade Područne škole „Eugen Kumičić“ u Mošćeničkoj Dragi, te je sa pročelnicom
Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, Editom Stilin razgovarao o mogućnostima
obnove zgrade područne škole u Mošćeničkoj Dragi. Dogovoreno je da će Primorskogoranska županija izraditi projekt obnove stolarije, odnosno prozora na školi, te
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eventualno krova. Potrebno je u nadležnom
Konzervatorskom
odjelu
utvrditi da li se zgrada škole nalazi u zoni A (potpuna zaštita povijesnih struktura) ili u
zoni B (djelomična zaštita povijesnih struktura), te će se kontaktirati Konzervatorski
odjel u Rijeci. Primorsko-goranska županija je u proračunu za ovu godinu za obnovu
PŠ škole Mošćenička Draga predvidjela iznos od 60.000,00 kuna, a Općina će u
proračunu za slijedeću godinu također predvidjeti određeni iznos za navedenu svrhu.
Jasenka Rutar postavila je pitanje da li se nakon izgradnje dječjeg vrtića i
preseljenja dječjeg vrtića u novu zgradu, u prostoriji škole u Mošćeničkoj Dragi gdje
je sada vrtić može održavati produženi boravak.
Općinski načelnik odgovorio je da je organizacija produženog boravka u
nadležnosti Primorsko-goranske županije, time da kada to bude aktualno mogu se
izvidjeti točne potrebe za produženim boravkom djece u školi.
5. Tin Armanda postavio je pitanje da li bi se prilikom obnove rive u Mošćeničkoj
Dragi koja je u tijeku mogle staviti cijevi na vanjsku stranu rive, kako bi se kasnije
mogla provesti struja i voda.
Općinski načelnik odgovorio je da se navedeni radovi izvode u organizaciji
Lučke uprave, te bi o istome trebalo pitati nadležne iz Županijske lučke uprave
Opatija – Lovran – Mošćenička Draga.
6. Nedeljko Dražul obavijestio je nazočne da su on i vijećnica Sanja Knapić kao
predstavnici Općine Mošćenička Draga, zajedno sa delegacijama Grada Opatije,
Općine Lovran i Općine Matulji, od 12. do 14. rujna 2014., na poziv talijanskog
zbratimljenog grada Castel San Pietro Terme i njihovog gradonačelnika, bili u posjeti
tom zbratimljenom gradu s kojim je prije 31 godinu potpisan sporazum o bratimljenju.
Sporazum o bratimljenju potpisao je čelnik Skupštine Općine Opatija, iz koje su
kasnije nastale općine Mošćenička Draga, Lovran i Matulji i Grad Opatija. U okviru
posjeta Castel San Pietru Terme održan je radni sastanak, odnosno okrugli stol na
temu planiranja aktivnosti u okviru odnosa zbratimljenih gradova, na kojem su osim
delegacija općina i grada Opatije s područja Liburnije sudjelovali i predstavnici
drugih zbratimljenih gradova Castel San Pietra Terme, talijanskog Cosollia i
njemačkog Bad Salzschlirfa. Na tom radnom sastanku doneseni su konkretni zaključci
o unapređenju zbratimljenih odnosa, pa je tako zaključeno da će se pažnja usmjeriti na
suradnju mlađe populacije, kroz program razmjene učenika i studenata, a dogovorena
su i prioritetna polja buduće suradnje, kao što su sport i kultura. Čelnici Castel San
Pietra Terme će u svjetlu takvih dogovora čelnicima zbratimljenih općina s područja
Liburnije i grada Opatije uputiti jedan „protokol“ sa navođenjem svih vidova
unapređenja zbratimljenih odnosa.
Kako se više nitko nije javio za riječ, potpredsjednik Općinskog vijeća
zaključio je u 19,45 sati sjednicu Općinskog vijeća.
Zapisnik vodila:
Sanja Filčić
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