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II. OPĆINSKO VIJEĆE
1.
Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine“ broj10/97, 107/09 i 94/13) i 32.stavka1. Statuta Općine Mošćenička Draga (“Službene novine
Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 30/09 –Ispravak, 58/12, „Službene novine Općine
Mošćenička Draga“ broj 3/13) Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na 34. sjednici održanoj
dana 24. veljače 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
O
IZMIJENI PLANA MREŽE DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA
Članak 1.
U Planu mreže dječjih vrtića na području Općine Mošćenička Draga („Službene novine Općine
Mošćenička Draga“ broj: 5/2014) članak 2. mijenja se i glasi:
„U Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Mošćenička Draga ulazi dječji vrtić „Grobnički tići“
Zastenice 112, Čavle, osnivača Stanislave Perušić, koji djeluje u objektu novoizgrađenog dječjeg vrtića,
Sveti Petar 13, Mošćenička Draga“
Članak 2.
Članak 6. mijenja se i glasi:
„Na području Općine Mošćenička Draga izgrađen je novi objekt dječjeg vrtića koji u potpunosti
udovoljavao uvjetima Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe“.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Mošćenička
Draga“.
KLASA: 601-02/14-01/2
URBROJ: 2156/03-02-17-2
M. Draga, 24. veljače 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA
Predsjednik
Boris Škalamera, v.r.
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2.

Na temelju članka 32. stavak 1. Statuta Općine Mošćenička Draga (“Službene novine Primorskogoranske županije“ broj 26/09, 30/09 –Ispravak, 58/12, „Službene novine Općine Mošćenička Draga“
broj 3/13) Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na 34. sjednici održanoj dana 24. veljače 2017.
godine, donijelo je
ODLUKU O SMANJENJU TEMELJNOG KAPITALA
ODLUKU O IZMJENI DRUŠTVENOG UGOVORA
Članak prvi
Nakon provedenog postupka prema čl. 463. Zakona o trgovačkim društvima, članovi Društva, smanjuju
temeljni kapital Društva u sljedećem opsegu; sa iznosa od 19.241.200 kn (slovima: devetnaestmilijuna
dvjestočetrdesetjednatisućaidvjesto kuna) za iznos od 1.644.836,49 kn (slovima: milijun
šestočetrdesetičetiritisućeosamstotridesetišest kuna i četrdesetidevetlipa), na iznos od 17.596.363,51 kn
(slovima: sedamnaestmilijuna petstodevedesetišesttisućatristošezdesetitrikune i pedesetijedna lipa) od
kojeg iznosa se iznos od 63,51 kn (slovima: šezdesetitrikune i pedesetijednalipa) prenosi u pričuve
Društva, tako da je konačan iznos temeljnog kapitala 17.596.300,00 kn (slovima: sedamnaestmilijuna
petstodevedesetišesttisućatristokuna).
Svrha smanjenja temeljnog kapitala je: razmjerno smanjivanje pasive uslijed smanjivanja aktive
Društva kao posljedice smanjenja dugotrajne imovine Društva (zemljišta) uslijed prijenosa vlasništva
bez naknade sukladno Zakonu o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih
građevina (NN 80/11).
Način na koji će se provesti smanjenje temeljnog kapitala je razmjerno smanjenje svih poslovnih udjela
u Društvu i to na sljedeći način:
-poslovni
udio
GRADA
OPATIJE
od
7.888.900,00
kn
(slovima:
sedammilijunaosamstoosamdesetiosamtisućaidevetsto kuna), u knjizi poslovnih udjela Društva pod
rednim brojem 1 (jedan), umanjuje se za iznos od 674.382,96 kn (slovima:
šestosedamdesetičetiritisućetristoosamdesetidvije kune i devedesetšest lipa), na iznos od 7.214.517,04
kn (slovima: sedammilijunadvjestočetrnaesttisućapetstosedamnaestkuna i četiri lipe), od kojeg iznosa
se iznos od 17,04 kn (sedamnaestkuna i četiri lipe) prebacuje u pričuve Društva, slijedom čega poslovni
udio iznosi 7.214.500,00 kn (slovima: sedammilijunadvjestočetrnaesttisućapetstokuna)
-poslovni udio OPĆINE LOVRAN od 1.154.500 kn (slovima: milijunstopedesetčetiritisućeipetsto
kuna), u knjizi poslovnih udjela Društva pod rednim brojem 2 (dva), umanjuje se za iznos od 98.690,19
kn (slovima: devedesetiosamtisućašestodevedesetkuna i devetnaest lipa), na iznos od 1.055.809,81 kn
(slovima: milijunpedesetipettisućaosamstodevetkuna i osamdesetijedna lipa), od kojeg iznosa se iznos
od 9,81 kn (devetkuna i osamdesetijedna lipa) prebacuje u pričuve Društva, slijedom čega poslovni udio
iznosi 1.055.800,00 kn (slovima: milijunpedesetipettisućaosamstokuna)
-poslovni udio OPĆINE MATULJI od 7.119.200 kn (slovima: sedammilijunastodevetnaest tisuća i
dvjesto kuna), u knjizi poslovnih udjela Društva pod rednim brojem 3 (tri), umanjuje se za iznos od
608.589,50 kn (slovima: šestoosamtisućapetstoosamdesetidevetkuna i pedesetlipa), na iznos od
6.510.610,50 kn (slovima: šestmilijunapetstodesettisućašestodesetkuna i pedesetlipa), od kojeg iznosa
se iznos od 10,50 kn (desetkuna i pedeset lipa) prebacuje u pričuve Društva, slijedom čega poslovni
udio iznosi 6.510.600,00 kn (šestmilijunapetstodesettisućaišesto kuna)
-poslovni udio OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA od 3.078.600,00 kn (slovima:
trimilijunasedamdesetiosamtisućaišesto kuna), u knjizi poslovnih udjela Društva pod rednim brojem 4
(četiri), umanjuje se za iznos od 263.173,84 kn (dvjestošezdesettritisućestosedamdesettrikuna i
osamdesetičetiri
lipe),
na
iznos
od
2.815.426,16
kn
(dvamilijunaosamstoipetnaesttisućačetristodvadesetišestkuna i šesnaestlipa), od kojeg iznosa se iznos
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od 26,16 kn (dvadesetišestkuna i šesnaest lipa) prebacuje u pričuve Društva, slijedom čega poslovni
udio iznosi 2.815.400,00 kn (dvamilijunaosamstoipetnaesttisućačetristokuna).
Članak drugi
Slijedom navedenog članovi Društva mijenjaju društveni ugovor Društva, pročišćeni tekst usvojen dana
19.12.2013. (devetnaestog prosinca dvijetisućetrineste) godine (dalje u tekstu: Društveni ugovor) i to
članak 10. (deseti), članak 11. (jedanaesti) i članak 27. (dvadesetisedmi) Društvenog ugovora.
Članak treći
Mijenja se članak 10. (deseti) Društvenog ugovora na način da sada glasi:
“Temeljni kapital Društva iznosi 17.596.300,00 kn (slovima: sedamnaestmilijuna
petstodevedesetišesttisućatristokuna), unesen je u novcu, stvarima i pravima, a sastoji se od 4
(četiri) uloga.”
Članak četvrti
Mijenja se članak 11. (jedanaesti) Društvenog ugovora na način da sada glasi:
“Iznos preuzetog uloga članova Društva iznosi:
1.GRAD OPATIJA - 7.214.500,00 kn (slovima: sedammilijunadvjestočetrnaesttisuća petstokuna)
2.OPĆINA LOVRAN - 1.055.800,00 kn (slovima: milijunpedesetipettisućaosamstokuna)
3.OPĆINA MATULJI - 6.510.600,00 kn (šestmilijunapetstodesettisućaišesto kuna)
4.OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA - 2.815.400,00 kn (dvamilijunaosamstoipetnaest
tisućačetristo kuna).”
Članak peti
Mijenja se stavak 5. (peti), članka 27. (dvadesetisedmog) Društvenog ugovora na način da isti stavak
sada glasi:
„Temeljni kapital, preuzeti ulozi i poslovni udjeli, te broj glasova članova Društva u Skupštini
Društva iznose kako slijedi:
ČLAN
Preuzeti ulog u kunama
Redni broj i nominalni iznos
Broj glasova
DRUŠTVA
poslovnog udjela
GRAD
1. (prvi),
41
7.214.500,00 kn
OPATIJA
7.214.500,00 kn
(četrdesetje(sedammilijunadvjestočetrnaest(sedammilijunadvjestočetrnaestdan)
tisućapetstokuna)
tisućapetstokuna)
OPĆINA
2. (drugi),
1.055.800,00 kn
6
LOVRAN
1.055.800,00 kn
(milijunpedesetipettisućaosamsto(šest)
(milijunpedesetipettisućaosamsto
kuna)
-kuna)
OPĆINA
3. (treći),
37
6.510.600,00 kn
MATULJI
6.510.600,00 kn
(tridesetsed(šestmilijunapetstodesettisućaišesto(šestmilijunapetstodesettisućaam)
kuna)
išestokuna)
OPĆINA
4. (četvrti),
2.815.400,00 kn
16
MOŠĆENIČKA
2.815.400,00 kn
(dvamilijunaosamstoipetnaesttisuća(šesnaest)
DRAGA
(dvamilijunaosamstoipetnaestčetristokuna)
tisućačetristokuna)
UKUPNO
4 (četiri) udjela
17.596.300,00 kn
TEMELJNI
17.596.300,00 kn
100
(sedamnaestmilijuna KAPITAL
(sedamnaestmilijuna(sto)
petstodevedesetišesttisuća
petstodevedesetišesttisuća
tristokuna)
tristokuna)
“
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Članak šesti

Ovlašćuje se Uprava Društva da izradi pročišćeni tekst Društvenog ugovora Komunalac d.o.o. sukladno
usvojenim promjenama iz ove odluke.
Ostale odredbe Društvenog ugovora Društva ostaju neizmjenjene i na snazi.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se po upisu u sudski registar.
Članak sedmi
Daje se ovlaštenje Općinskom načelniku Općine Mošćenička Draga, da u svojstvu člana Skupštine
Društva, glasuje na skupštini Društva za donošenje Izmjenu društvenog ugovora.
Članak osmi
Ova Odluka objaviti će se u Službenim novinama.
KLASA:021-01/17-01/2
URBROJ:2156/03-01-17-2
Mošćenička Draga, 24. veljače 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Boris Škalamera, v.r.

3.
Na temelju članka 13. stavka 1.i 7. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10) i i članka
32. stavka 1. Statuta Općine Mošćenička Draga (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj
26/09, 30/09 – Ispravak, 58/12, „Službene novine Općine Mošćenička Draga“ broj 3/13) Općinsko
vijeće Općine Mošćenička Draga, na 34. sjednici održanoj dana 24. veljače 2017. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Revizije Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara
Općine Mošćenička Draga
I.
Usvaja se Revizija Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje
Liburnije.
II.
Usvaja se Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Liburnije.
III.
Tekstovi akata navedenih u točkama 1. i 2. javnosti su dostupni u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Mošćenička Draga te na web stranici Općine Mošćenička Draga.
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IV.

Ovaj Zaključak objaviti će se u Službenim novinama Općine Mošćenička Draga.

KLASA: 810-01/17-01/1
URBROJ: 2156/03-02-17-3
Mošćenička Draga, 24. veljače 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA
PREDSJEDNIK
Boris Škalamera, v.r.

4.
Na temelju članka 32. stavka 1. Statuta Općine Mošćenička Draga (“Službene novine Primorskogoranske županije“ broj 26/09, 30/09 – Ispravak, 58/12, „Službene novine Općine Mošćenička Draga“
broj 3/13) Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na 34. sjednici održanoj dana 24. veljače 2017.
godine, donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine
I.
Usvaja se Strategija razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine
II.
Tekst akta navedenog u točki 1. javnosti su dostupni u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Mošćenička Draga te na web stranici Općine Mošćenička Draga.

III.
Ovaj Zaključak objaviti će se u Službenim novinama Općine Mošćenička Draga

KLASA: 900-01/17-01/2
URBROJ: 2156/03-02-17-2
Mošćenička Draga, 24. veljače 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA
PREDSJEDNIK
Boris Škalamera, v.r.
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