REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/15-01/3
URBROJ: 2156/03-02-15-3
M. Draga, 27. ožujka 2015.

ZAPISNIK
sa 17. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA,
održane dana 27. veljače 2015. 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, Boris
Škalamera, 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, Tin Armanda, Sanja Knapić, Ferucio Senčić, Nedeljko Dražul, Edvin
Rutar, Kristijan Dražul, Vanda Smolić, Jasenka Rutar, Robert Marinac.
Odsutan je Robert Dundara.
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, te izvjestiteljica po 2.
toč. dnevnog reda, Mirta Klaričić, stručna suradnica u RRA Porin.
Predsjednik 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 16. sjednice Općinskog vijeća
2. Plan ukupnog razvoja PUR Općine Mošćenička Draga, izviješće o tijeku
izrade
Izvjestiteljica: Mirta Klaričić, stručna suradnica u RRA Porin
3. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje poslova pojačanog održavanja
javnih zelenih površina na području Općine Mošćenička Draga
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4. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje poslova održavanja javnih
površina na području Općine Mošćenička Draga
5. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje poslova održavanja
nerazvrstanih cesta na području Općine Mošćenička Draga
6. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje poslova obnove i postave
horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području Općine
Mošćenička Draga
7. RAZNO
Ad. 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 16. sjednice Općinskog vijeća
Predsjednik Općinskog vijeća upitao je da li netko od nazočnih ima primjedbu na
zapisnik.
Kako nije bilo primjedbi na zapisnik, predsjednik Općinskog vijeća dao je na
glasanje zapisnik s 16. sjednice Općinskog vijeća, te je jednoglasno donesena
ODLUKA o usvajanju zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine
Mošćenička Draga.
Ad. 2. Plan ukupnog razvoja PUR Općine Mošćenička Draga, izviješće o
tijeku izrade
Predsjednik Općinskog vijeća pozdravio je izvjestiteljicu po ovoj toč. dnevnog
reda i dao joj riječ.
Mirta Klaričić, stručna suradnica u RRA Porin pozdravila je sve prisutne,
zahvalila na pozivu i navela da će ukratko iznijeti izviješće o tijeku izrade Plana
ukupnog razvoja PUR-a Općine Mošćenička Draga. PUR je razvojni dokument
Općine za razdoblje do 2020. godine, a odlučeno je da bude do 2020. godine jer na taj
način ovaj dokument prati sve strateške dokumente viših razina, od nacionalnih,
europskih, županijskih itd. Tim dokumentom određuju se strateški pravci razvoja
Općine, te je temelj za povlačenje sredstava iz fondova Europske unije. Svrha PUR-a
je da se odrede ciljevi i strateški prioriteti, što se postiže konkretnim mjerama
odnosno konkretnim projektima. To je „živi“ dokument koji se trenutno radi za
razdoblje do 2020. godine, te se u svakom trenutnu može dopunjavati sa novim
projektnim idejama, ukoliko je to potrebno. PUR nije zakonska obveza jedinice
lokalne samouprava, ali bez ovakvog strateškog dokumenta vrlo je teško ostvariti
financiranje putem fondova Europske unije, zbog čega većina općina i gradova u
Hrvatskoj i Europi radi svoje lokalne strategije. Koraci u izradi PUR-a su: analiza
postojeće situacije, identifikacija ključnih problema i SWOT analiza, prepoznavanje
vizije i razvojnih ciljeva i prioriteta te identifikacija potrebnih mjera i razvojnih
projekata. Bitan je partnerski pristup, odnosno stručni tim koji je osnovan i koji radi
na ovom dokumente i koji uključuje razne segmente odnosno dionike lokalne razine.
Analiza postojeće situacije uključuje analizu prostora, stanovništva, prirodnih
obilježja, kulturno-povijesne baštine i sl., kao i identifikaciju ključnih problema i
SWOT analizu. Općina Mošćenička Draga ima kvalitetne strategije i postavke, pri
čemu se prvenstveno misli na Eko muzej Mošćenička Draga. Prema prijedlogu vizije
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PUR-a Općina Mošćenička Draga je 2020. godine općina s visokim
standardom komunalne i društvene opremljenosti za visok standard života svojih
građana, valorizirane kulturne i prirodne baštine, očuvanog okoliša i kvalitetne
turističke ponude. Ova vizija planira se postići preko dva strateška cilja: 1. razvoj i
promocija turističke ponude, koji će se postići kroz zaštitu i valorizaciju prirodne i
kulturne baštine i razvoj turističke infrastrukture i programa, te 2. poticajno okruženje
i podizanje kvalitete života, koji se planira realizirati preko četiri prioriteta, i to:
unapređenje komunalne i prometne infrastrukture, unapređenje društvene djelatnosti,
zaštitu okoliša, poticanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora
energije i poticanje razvoja poduzetništva. Trenutno je izrada PUR-a u fazi izrade
baze projekata. Trenutno postoji 40 razvojnih mjera i projekata s ukupnim iznosom
412.840.000,00 kuna za period od 2015. do 2020. Kako bi dobili projekt koji je
provediv, svaku mjeru i svaki projekt je potrebno razložiti po stavkama, pa će svaka
mjera i projekt imati svoju šifru, naziv, nositelja, na koji prioritet PUR-a se odnosi,
kratki opis, koje su provedene i koje su aktivnosti još potrebne da bi se projekt mogao
početi provoditi, status – da li je projekt u provedbi, da li je samo ideja i sl., razdoblje
provedbe, te strukturu planiranih izvora. Na ovaj način se utvrđuje koji projekti mogu
računati na sredstva Europske unije, koji na privatni kapital, a koji projekti će se
financirati iz Proračuna Općine. Neke mjere su detaljno razrađene, neke su na razini
ideje, te u narednom periodu treba raditi na njihovoj razradi. Izvori financiranja mogu
biti sredstva proračuna Općine, sredstva proračuna Županije, sredstva lokalnih
komunalnih poduzeća, sredstva državnog proračuna – resornih ministarstava i
fondova, javnih poduzeća, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sredstva
dostupna temeljem Strukturnih fondova EU, između ostalih Program ruralnog razvoja
2014. – 2020. Za projekt Eko muzeja zanimljivo je će se kroz Fond regionalnog
razvoja kroz Mjeru 6. financirati takvi projekti u turizmu, ali isključivo oni koji se
odnose na prirodnu i kulturnu baštinu. Izvori financiranja su i sredstva na temelju
bilateralne, multilateralne i regionalne suradnje, Hrvatska banka za obnovu i razvoj,
Svjetska banka, Europska banka za obnovu i razvoj, Europska investicijska banka, te
sredstva iz privatnih izvora.
Izvjestiteljica je potom putem grafičkog prikaza pojasnila bazu mjera/projekata PURa, koji uključuje 25 projekata u prvom cilju i 16 projekata u drugom cilju, te iznos od
250.000.000,00 kuna u prvom cilju i 150.000.000,00 kuna u drugom cilju, te istaknula
da je u prikaz uključen i projekt Golfa, za koji se očekuje financiranje privatnih
investitora, dok bi Općina trebala stvoriti preduvjete za tu investiciju. Što se tiče
izvora financiranja, očekuje se da će do 2020. godine 54,02 % ukupnih sredstava biti
iz privatnog kapitala (u izračun je uključen projekt Golf), iz proračuna Općine 9,18 %,
iz proračuna Županije 12,44 %, iz proračuna R. Hrvatske 11,98 %, te iz proračuna
Europske unije 12,38 %. Što se tiče statusa projekata u odnosu na pripremljenost, 49
% projekata je u fazi ideje, 31 % je u provedbi, 13 % je djelomično spremno, a 7 % je
spremno za provedbu.
Potom su navedeni Projekti (od identificiranih projekta 49 % je na razini ideje, što
znači da još nemaju projektnu dokumentaciju i da još nisu razrađeni do one mjere da
bi se mogli nazvati projektima) u odnosu na Prioritete i Mjere: Prioritet 1. Zaštita i
valorizacija prirodne i kulturne baštine – Mjera Provedba Strateškog plana razvoja
EKO MUZEJ MOŠĆENIČKA DRAGA planiran je kroz više projekata, i to
Interpretacijski centar „Rodna kuća E. Kumičića“ Brseč, Interpretacijski centar
Mošćenice, Interpretacijski centar maritimne kulture Mošćenička Draga,
Interpretacijski centar Trebišća – Perun, Toš u Mošćenicama, Ribaraska baraka –
konoba, Tematske rute, putovi i staze, Dječji tematski parkovi, Manifestacije –
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Perunov festival, Festival na hridima, Brseč, Povijesni festival Mošćenice,
Maritimni festival Mošćenička Draga, time da su neki od projekata za sada u fazi
ideje, dok se neki već djelomično i provode; Projekt 2. Razvoj turističke infrastrukture
i programa kroz mjere: Unapređenje plažnih prostora (projekt uređenja sunčališta i
projekt uređenja nove plaže – Wellness plaža Kraj i uređenje lučice), Obnova kolnika
Šetalište 25. travnja, Golf Brseč, Provedba Strateškog plana razvoja EKOMUZEJ
MOŠĆENIČKA DRAGA – Razvoj Destinacije, Jačanje kapaciteta turističkih
djelatnika i ostalih dionika u turizmu; Prioritet 1. Unapređenje komunalne i prometne
infrastrukture – Mjere: Izgradnja vodoopskrbnog sustava za cijelo područje Općine
Mošćenička Draga, Izgradnja sustava javne odvodnje za cijelo područje Općine
Mošćenička Draga, Izgradnja nove cestovne infrastrukture, Unapređenje postojeće
cestovne infrastrukture, Proširenje luke Mošćenička Draga, Izgradnja novih i
unapređenje postojećih parkirališta, Proširenje groblja Brseč, Uređenje glavnog trga u
naselju Mošćenička Draga, Dokumenti prostornog uređenja, Katastarska izmjera i
sređivanje zemljišnih knjiga; Prioritet 2. Unapređenje društvenih djelatnosti – Mjere
Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića, Građevina javne namjene – opremanje
multimedijske dvorane i knjižnice, Jačanje kapaciteta civilnog društva, Programi u
kulturi, Programi u sportu, Poticanje cjeloživotnog učenja, Nova škola i školska
dvorana. Prioritet 3. Zaštita okoliša, poticanje energetske učinkovitosti i korištenja
obnovljivih izvora energije – Mjere: Provedba mjera predviđenih Planom
gospodarenja otpadom Općine Mošćenička Draga 2014. – 2019. (reciklažno dvorište
će vjerojatno zbog zakonski promjena biti mobilno), Poticajne mjere, poticanje i
promoviranje energetske učinkovitosti i korištenja energetske učinkovitosti i
korištenja obnovljivih izvora energije, Energetski učinkovita javna rasvjeta. Prioritet
4. Poticanje razvoja poduzetništva – Mjere: Očuvanje tradicije ribarstva, Edukacija i
pružanje savjetodavne potpore malom poduzetništvu.
Daljnji koraci na izradi PUR-a su: u suradnji sa stručnim timom napraviti završnu
obrada mjera i projekata; dati prijedlog za kriterije za ocjenjivanje projekata, radi
utvrđenja koji će projekti imati prednost odnosno prioritet, i to prema usklađenosti
projektne ideje s ciljevima i prioritetima PUR-a, razini dovršenosti projektne
dokumentacije, operativnom i financijskom kapacitetu prijavitelja, te prema
financijskoj i institucionalnoj održivosti projekta – da li će se taj projekt moći i
kasnije financijski održavati; utvrditi usklađenost projekata sa strateškim
dokumentima na višoj razini i na kraju definirati akcijski plan provedbe PUR-a i način
praćenja i evaluacije provedbe.
Definiran je rok za završnu radnu verziju PUR-a koja će se dostaviti stručnom timu
15.03.2015. Nakon uvrštenja primjedbi i prijedloga stručnog tima na završnu verziju,
održat će se javna prezentacija PUR-a. Nakon toga slijedi priprema materijala za
Općinsko vijeće i završna prezentacija PUR-a na sjednici Općinskog vijeća, što je
planirano za travanj 2015.
Predsjednik Općinskog vijeća zahvalio je izvjestiteljici na izlaganju i otvorio
raspravu.
Ferucio Senčić postavio je pitanje da li se u PUR mogu unijeti projekti koji se odnose
na vatrogastvo uključivši dobrovoljno vatrogastvo, kao npr. izgradnja vatrogasnog
doma
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Mirta Klaričić odgovorila je da se može uključiti svaki projekt, ali isti mora biti
definiran potrebom.
Edvin Rutar istaknuo je primjedbu da u PUR-u nema riječi o turizmu, kampovima,
hotelima i slično, da li se npr. umjesto kampa mogu izgraditi dva hotela visoke
kategorije, edukaciji turističkih djelatnika, te postavio pitanje da li se u PUR mogu
unijeti projekti/ideje koji bi se odnosili na proizvodnju ekološke hrane i stočarstvo.
Općinski načelnik odgovorio je da je u odnosu na turističke kapacitete prostorni
plan Općine usklađen sa prostornim planom Županije te se hoteli (kao i autokampovi)
mogu graditi u izgrađenim dijelovima građevinskih područja. Općina u Prostornom
planu već ima dvije, za sada neiskorištene turističke zone, Sv. Ivan i Brseč iznad golf
igrališta. Sam Golf projekt obuhvaća i maksimalno 700 novih hotelskih ležajeva.
Mirta Klaričić odgovorila je da je u PUR-u predviđena mjera jačanje kapaciteta
turističkih djelatnika i ostalih dionika u turizmu. Istaknula je da bi projekti vezani uz
eko hranu bili zanimljivi za uvrštenje u PUR.
Uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali općinski načelnik, zamjenik općinskog
načelnika, Edvin Rutar, Kristijan Dražul, Tin Armanda,
Tin Armanda postavio je pitanje da li je PUR-om predviđen marketing u svijetu
odnosno promocija svih projekata i mjera iz PUR-a
Mirta Klaričić odgovorila je da je marketing predviđen, Strateški plan razvoja
Ekomuzej Mošćenička Draga ima dio koji predviđa izradu i provedbu strateškog i
marketinškog plana, to bi trebao biti jedan zasebni dokument koji će razraditi
promociju te nove destinacije.
Predsjednik Općinskog vijeća zahvalio je izvjestiteljici po ovoj toč. dnevnog reda
na izlaganju.
Ad. 3. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje poslova pojačanog
održavanja javnih zelenih površina na području Općine Mošćenička Draga
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela i
predsjednica Povjerenstva za provedbu postupka prikupljanja ponuda. Navela je da je
općinski načelnik 09. veljače 2015. uputio poziv za podnošenje ponuda za obavljanje
za komunalne djelatnosti temeljem ugovora, poslova pojačanog održavanja javnih
zelenih površina na području Općine Mošćenička Draga, na vrijeme od 01.03.2015.
do 01.03.2018., trojici ponuditelja, i to: trgovačkom društvu „PARKING MD“ d.o.o.
Mošćenička Draga, Obrtu za uređenje i održavanje okoliša „KOSERIĆ“ vl. Borka
Uhač, Sv. Jelena 33, Brseč i trgovačkom društvu „STUBICA“ d.o.o. Lovran. Poziv za
podnošenje ponuda svi su kandidati uredno zaprimili. Otvaranje ponuda obavljeno je
u prostorijama Općine Mošćenička Draga dana 20. veljače 2015., te je utvrđeno da je
ponudu predalo samo trgovačko društvo “PARKING MD“ d.o.o. Povjerenstvo je
izvršilo analizu pristigle ponude i utvrdilo da ponuda, u godišnjem iznosu od
50.701,000 kuna bez PDV-a, sadrži svu potrebnu dokumentaciju te odgovara uvjetima
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i zahtjevima nadmetanja. Stoga se predlaže donošenje odluke kojom se
odabire ponuditelj trgovačko društvo “PARKING MD“ d.o.o. Mošćenička Draga,
Barba Rike 7, za obavljanje komunalnih poslova pojačanog održavanja javnih zelenih
površina na području Općine Mošćenička Draga, na vrijeme od tri godine, s kojim će
se sklopiti ugovor u godišnjem iznosu od 50.701,00 kuna, bez PDV-a, za period od
01.03.2013. do 01.03.2015.
Tin Armanda primijetio je da bi izvođač ovih radova trebao imati košaru.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela i predsjednik Općinskog vijeća
odgovorili su da „PARKING MD“ ima košaru u najmu.
Nakon kraće rasprave, u kojoj su sudjelovali općinski načelnik, Kristijan Dražul,
Tin Armanda, jednoglasno je donesena
ODLUKA o izboru osobe za obavljanje poslova pojačanog održavanja javnih
zelenih površina na području Općine Mošćenička Draga
Ad. 4. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje poslova održavanja
javnih površina na području Općine Mošćenička Draga
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela i
predsjednica Povjerenstva za provedbu postupka prikupljanja ponuda. Navela je da je
općinski načelnik 09. veljače 2015. godine uputio poziv za podnošenje ponuda za
obavljanje za komunalne djelatnosti temeljem ugovora, poslova održavanja javnih
površina na području Općine Mošćenička Draga, za period od tri godine, trojici
ponuditelja, i to: „TOŠ“ – Obrt za prijevoz i građevinske iskope vl. Milan Barišić,
Baldac 74/A, trgovačkom društvu „ME-GRA“ d.o.o. Lovran i trgovačkom društvu
„HELADA“ d.o.o. Ičići. Poziv za podnošenje ponuda svi su kandidati uredno
zaprimili. Otvaranje ponuda obavljeno je u prostorijama Općine Mošćenička Draga
dana 20. veljače 2015., te je utvrđeno da su ponudu pravovremeno predali trgovačko
društvo „ME-GRA“ d.o.o. i trgovačko društvo „HELADA“ d.o.o., dok „TOŠ“ – Obrt
za prijevoz i građevinske iskope i trgovačko društvo nije podnio ponudu.
Povjerenstvo je izvršilo analizu pravovremeno pristiglih ponuda i utvrdilo da ponude
trgovačkog društva „ME-GRA“ d.o.o. i trgovačkog društva „HELADA“ d.o.o.
dostavljene u skladu s traženim uvjetima iz poziva za podnošenje ponuda, te se
smatraju pravovaljanima. Trgovačko društvo „ME-GRA“ d.o.o. podnijelo je ponudu u
godišnjem iznosu od 23.963,00 kuna bez PDV-a, izraženu po jediničnim cijenama.
Trgovačko društvo „HELADA“ d.o.o. podnijelo je ponudu u godišnjem iznosu od
25.203,00 kuna bez PDV-a, izraženu po jediničnim cijenama. Imajući u vidu
ponuđene cijene, ponuda trgovačkog društva „ME-GRA“ d.o.o. je povoljnija, te se
predlaže donošenje odluke kojom se odabire ponuditelj trgovačko društvo „MEGRA“ d.o.o. Lovran za obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na
području Općine Mošćenička Draga s kojim će se sklopiti ugovor za poslove
održavanja javnih površina na području Općine Mošćenička Draga, za period od
01.03.2015. do 01.03.2018.,
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća stavio je prijedlog
Odluke na glasanje. Utvrđuje se da je jednoglasno donesena
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ODLUKA o izboru osobe za obavljanje poslova održavanja javnih
površina na području Općine Mošćenička Draga
5. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje poslova održavanja
nerazvrstanih cesta na području Općine Mošćenička Draga
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela i
predsjednica Povjerenstva za provedbu postupka prikupljanja ponuda. Navela je da je
općinski načelnik 09. veljače 2015. godine uputio poziv za podnošenje ponuda za
obavljanje za komunalne djelatnosti temeljem ugovora, poslova održavanja
nerazvrstanih cesta na području Općine Mošćenička Draga, za period od tri godine,
trojici ponuditelja, i to: „TOŠ“ – Obrt za prijevoz i građevinske iskope vl. Milan
Barišić, Baldac 74/A, trgovačkom društvu „ME-GRA“ d.o.o. Lovran i trgovačkom
društvu „HELADA“ d.o.o. Ičići. Poziv za podnošenje ponuda svi su kandidati uredno
zaprimili. Otvaranje ponuda obavljeno je u prostorijama Općine Mošćenička Draga
dana 20. veljače 2015., te je utvrđeno da su ponudu pravovremeno predali trgovačko
društvo „ME-GRA“ d.o.o. i trgovačko društvo „HELADA“ d.o.o., dok „TOŠ“ – Obrt
za prijevoz i građevinske iskope i trgovačko društvo nije podnio ponudu.
Povjerenstvo je izvršilo analizu pravovremeno pristiglih ponuda i utvrdilo da ponude
trgovačkog društva „ME-GRA“ d.o.o. i trgovačkog društva „HELADA“ d.o.o.
dostavljene u skladu s traženim uvjetima iz poziva za podnošenje ponuda, te se
smatraju pravovaljanima. Trgovačko društvo „ME-GRA“ d.o.o. podnijelo je ponudu u
godišnjem iznosu od 20.060,00 kuna bez PDV-a, izraženu po jediničnim cijenama.
Trgovačko društvo „HELADA“ d.o.o. podnijelo je ponudu u godišnjem iznosu od
21.069,00 kuna bez PDV-a, izraženu po jediničnim cijenama. Imajući u vidu
ponuđene cijene, Povjerenstvo utvrđuje da je ponuda trgovačkog društva „ME-GRA“
d.o.o. povoljnija, te se predlaže donošenje odluke kojom se odabire ponuditelj
trgovačko društvo „ME-GRA“ d.o.o. Lovran, za obavljanje komunalnih poslova
održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Mošćenička Draga s kojim će se
sklopiti ugovor za poslove održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine
Mošćenička Draga, za period od 01.03.2015. do 01.03.2018.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća stavio je prijedlog
Odluke na glasanje. Utvrđuje se da je jednoglasno donesena
ODLUKA o izboru osobe za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih
cesta na području Općine Mošćenička Draga
Ad. 6. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje poslova obnove i
postave horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području Općine
Mošćenička Draga
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela i
predsjednica Povjerenstva za provedbu postupka prikupljanja ponuda. Navela je da je
općinski načelnik 09. veljače 2015. godine uputio poziv za podnošenje ponuda za
obavljanje za komunalne djelatnosti temeljem ugovora, poslova obnove i postave
horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području Općine Mošćenička
Draga, na vrijeme od tri godine, trojici ponuditelja, i to: trgovačkom društvu
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FUTURA TRADE d.o.o. Lovran, trgovačkom društvu SINGALINEA d.o.o.
Rijeka i trgovačkom društvu BEATO SIGNAL d.o.o. Buje. Poziv za podnošenje
ponuda svi su kandidati uredno zaprimili. Otvaranje ponuda obavljeno je u
prostorijama Općine Mošćenička Draga dana 20. veljače 2015. Povjerenstvo je
izvršilo analizu pristiglih ponuda i utvrdilo da su ponude trgovačkog društva
FUTURA TRADE d.o.o. i trgovačkog društva SINGALINEA d.o.o. dostavljene u
skladu s traženim uvjetima iz poziva za podnošenje ponuda, te se smatraju
pravovaljanima, dok ponuda trgovačkog društva BEATO SIGNAL d.o.o. ne sadrži
dokaz o registraciji za obavljanje komunalne djelatnosti, iz kojeg je vidljivo da je
ponuditelj registriran za obavljanje komunalne djelatnosti poslova obnove i postave
horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, za koju podnosi ponudu. Stoga se
ponuda trgovačkog društva BEATO SIGNAL d.o.o. smatra nepravovaljanom.
Trgovačko društvo FUTURA TRADE d.o.o. podnijelo je ponudu, izraženu po
jediničnim cijenama, u godišnjem iznosu od 2.224,70 kn bez PDV-a za poslove
obnove horizontalne prometne signalizacije i u godišnjem iznosu od 27.130,00 kn bez
PDV-a za poslove vertikalne prometne signalizacije. Trgovačko društvo
SIGNALINEA d.o.o. podnijelo je ponudu, izraženu po jediničnim cijenama, u
godišnjem iznosu od 2.436,00 kn bez PDV-a za poslove obnove horizontalne
prometne signalizacije i u godišnjem iznosu od 31.163,00 kn bez PDV-a za poslove
vertikalne prometne signalizacije. Imajući u vidu ponuđene cijene, kako ukupne tako i
jedinične, Povjerenstvo utvrđuje da je ponuda trgovačkog društva FUTURA TRADE
d.o.o. najpovoljnija, te se predlaže donošenje odluke kojom se odabire ponuditelj
trgovačko društvo FUTURA TRADE d.o.o. za obavljanje poslova obnove i postave
horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području Općine Mošćenička
Draga, s kojim će se sklopiti ugovor u godišnjem iznosu od 2.224,70 kn bez PDV-a za
poslove obnove horizontalne prometne signalizacije, te s ukupnom cijenom ponude
izraženom po jediničnim cijenama, u godišnjem iznosu od 27.130,00 kn bez PDV-a za
poslove vertikalne prometne signalizacije, za period od 01.03.2015. do 01.03.2018.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća stavio je prijedlog
Odluke na glasanje. Utvrđuje se da je jednoglasno donesena
ODLUKA o izboru osobe za obavljanje poslova obnove i postave horizontalne
i vertikalne prometne signalizacije na području Općine Mošćenička Draga
Ad. 7. RAZNO
1. Odgovor na vijećnička pitanja Roberta Marinca iznijeta na prošloj sjednici
Općinskog vijeća, koja se odnose na mogućnost automatskog produženja pokazne
karte za djecu kod Autotroleja bez odlaska u Autotrolej u Opatiji, problem divljih krava
na širem području Općine Mošćenička Draga, problem odlaganja smeća u Sv. Jeleni,
problem prometovanja kamiona velike tonaže koji prometuju državnom cestom D66.
Prema informaciji dobivenoj od Autotroleja, osnovnoškolci kojima Primorskogoranska županija financira putnu kartu od 01. ožujka 2015. više neće morati „puniti“
autobusne kartice u Autotroleju u Opatiji već će se iste produživati automatski, o čemu
je Autotrolej obavijestio tajnice svih osnovnih škola. Osnovnoškolci kojima Općina
financira putnu kartu i dalje će istu morati jednom mjesečno „puniti“ u Opatiji.
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Pomoćnica pročelnice za financijske i računovodstvene poslove razgovarala je sa
odgovornom iz Veterinarske stanice Rijeka te je rečeno da su djelatnici Veterinarske
stanice Rijeka voljni po pozivu eutanazirati životinju kada je ulovljena, ukoliko je
životinja ulovljena na pristupačnom terenu, kao i dežurati na terenu nekoliko sati.
Komunalni redar Općine Mošćenička Draga uputio je dopis župniku, kojim je isti
pozvan da sa zemljišta k.č. 635/2 k.o. Martina u njegovom vlasništvu ukloni odloženi
krupni otpad. Navedeni dopis upućen je i ranije župniku, budući da je Općinskom
Odlukom o komunalnom redu propisano da na nekretninama koje su vidljive s javne
površine nije dozvoljeno uskladištenje niti odlaganje građevinskog i drugog otpada, te
raznog materijala.
Komunalni redar Općine Mošćenička Draga izvijestio je da je vezano za prometovanje
kamiona velike tonaže državnom cestom D66 kontaktirao Policijsku postaju Opatija te
mu je odgovoreno da sukladno Naredbi o ograničenju prometa, zabrana prometovanja
kamiona navedenom državnom cestom vrijedi od 15.lipnja do 15.rujna, subotom od
4.00 do 14.00 sati i nedjeljom od 12.00 do 23.00 sati.
2. Općinski načelnik obavijestio je vijećnike da je na sastanku Vijeća turističke
zajednice Općine Mošćenička Draga razmatrana zamolba za postavljanje Aqua parka
na područje I. Plaže u Mošćeničkoj Dragi. O istome je glasalo Vijeće turističke
zajednice te je većina bila za Aquapark. Naveo je da je on bio protiv, kao i većina
onih članova Vijeća koji žive u M. Dragi. Aqua park moglo se vidjeti na plaži u
Medveji i Slatina u Opatiji, Aquapark je usidren i pluta, bio bi lociran više prema
Spomeniku, a na obali bi bio štand na kojem se naplaćuje korištenje. Godišnji iznos
koncesijskog odobrenja iznosio bi 10.000,00 kuna (za Aquapark i štand). Godišnji
plan upravljanja pomorskim dobrom za područje Općine Mošćenička Draga, kojim se
predviđaju sadržaji na pomorskom dobru kao i lokacije istih, donosi općinski
načelnik. Općinski načelnik istaknuo je da bi volio čuti i mišljenje Općinskog vijeća o
postavljanju Aquaparka. Za Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine
Mošćenička Draga za 2015. godinu Primorsko-goranska županija za I. plažu još nije
izdala Potvrdu, s obrazloženjem da će se Potvrda izdati ukoliko se do 01. ožujka 2015.
za navedenu plažu ne pokrene postupak koncesioniranja.
Uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali općinski načelnik, zamjenik općinskog
načelnika, Jasenka Rutar, Boris Škalamera, Kristijan Dražul.
Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike da glasaju o prijedlogu
postavljanja Aquaparka na I. Plažu te se utvrđuje da je protiv Aquaparka glasalo 6
vijećnika, 1 je glasao „za“ i 3 su bila „suzdržana“.
3. Općinski načelnik obavijestio je vijećnike da je na sjednici Turističkog vijeća
razmatran i projekt izmještaja rampe na ulazu u Mošćeničku Dragu. Prema projektu
postojeća rampa izmjestila bi se 10-tak metara niže, dok bi na mjestu gdje se sada
nalazi naplatna kućica i rampa bio mali kružni tok, oko kojeg bi se automobili koji ne
žele ulaziti u centar kroz rampu mogli okrenuti. Cijena tog projekta bi prema
troškovniku iznosila bi 120.000,00 – 150.000,00 kuna.
4. Općinski načelnik obavijestio je vijećnike da se Mjera 7.2, na koju se Općina
Mošćenička Draga može javiti radi sufinanciranja izgradnje dječjeg vrtića sredstvima
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EU fondova, otvara tek u listopadu 2015.
dozvola ističe u veljači sljedeće godine.

Dokumentacija je spremna, a građevinska

Uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali Nedeljko Dražul, predsjednik
Općinskog vijeća, Jasenka Rutar, Robert Marinac, zamjenik općinskog načelnika.
5. Općinski načelnik obavijestio je vijećnike da je Primorsko-goranska županija
voljna sufinancirati izradu projektne dokumentacije za proširenje luke u Mošćeničkoj
Dragi pa će kod rebalansa Proračuna za istu namjenu osigurati sredstava od
100.000,00 kuna.
6. Općinski načelnik obavijestio je vijećnike da će Općina Mošćenička Draga
oročiti novčana sredstva u iznosu od 12.000.000,00 kuna na rok od 6 mjeseci uz
kamatnu stopu od 2,00 % godišnje u Erste & Steiermarkische bank d.d.
7. Općinski načelnik obavijestio je vijećnike da je Idejna studija Golfa Brseč
gotova, te se planira u travnju 2015. u kongresnoj dvorani Hotela „Marina“ napraviti
prezentaciju projekta, na koju bi se pozvali vlasnici terena na kojima se golf planira,
kako bi se isti upoznali s projektom i kako bi im se ponudili mogući modeli
upravljanja tim zemljištima.
8. Općinski načelnik obavijestio je vijećnike da je izabran izrađivač za UPU 9
Urbanističkog plana uređenja proširenja groblja Brseč, „Arhitektonsko-građevinski
atelje“ d.o.o.
9. Zamjenik općinskog načelnika obavijestio je nazočne da je bio na prezentaciji
mobilnih reciklažnih dvorišta u Rijeci, sa predstavnicima „Komunalca“ d.o.o. Postoje
dvije vrste mobilnih reciklažnih dvorišta, jedno košta 1.000.000,00 kuna bez PDV-a,
ima 27 unutarnjih kontejnera za sortiranje otpada i Grad Rijeka će kupiti dva takva
reciklažna dvorišta, koja će po potrebi seliti na više lokacija na području Grada
Rijeka. Za Općinu Mošćenička Draga bi prema površini i broju stanovnika bilo
adekvatno manje reciklažno dvorište, koje ima 14 spremišta za otpad, košta
270.000,00 kuna bez PDV-a i izgleda kao veliki kontejner, stane na jedno parkirno
mjesto, te se nakon punjenja odvozi kamionom. Ima senzore koji javljaju Komunalcu
o potrebi pražnjenja.
Općinski načelnik istaknuo je da bi prema Zakonu o održivom gospodarenju
otpadom, koji je trenutno na snazi, Općina trebala imati „fiksno“ reciklažno dvorište.
Međutim, na sastanku s osobama iz Fonda za zaštitu okoliša rečeno je da postoji
vjerojatnost da će zakonske odredbe Zakona o održivom gospodarenju otpadom, u
dijelu koji se odnosi na obvezu izgradnje reciklažnih dvorišta za male jedinice lokalne
samouprave, promijeniti. Prema takvim izmjenama Općina Mošćenička Draga bi
prema broju stanovnika bila u obvezi imati mobilno reciklažno dvorište. Postoji i
mogućnost da se zajedno s Općinom Lovran organizira odlaganje otpada na mjestu
koje su oni predvidjeli na području Općine Lovran. Fond za zaštitu okoliša
sufinancirao bi nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta u iznosu od 40 % cijene.
10. Zamjenik općinskog načelnika obavijestio je vijećnike da još nije dobiveno
mišljenje Ministarstva zaštite okoliša za projekt uređenja sunčališta u Mošćeničkoj
Dragi. Kako su iz Ministarstva turizma sugerirali da sufinanciraju jedan projekt, za
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sada je Općina odustala od kandidature projekta uređenja sunčališta, te će se isti
ponovno prijaviti na novi natječaj, kada Ministarstvo turizma ponovno raspiše
natječaj. Kako projekt uređenje šetnice oko Mošćenica ima potpunu dokumentaciju,
postoje velike šanse da se za isti dobiju nepovratna sredstva Ministarstva turizma –
između 450.000,00 i 500.000,00 kuna.
11. Zamjenik općinskog načelnika obavijestio je vijećnike da će se sljedeći tjedan
održati sastanak Komisije za nerazvrstane ceste, kako bi se, prema zaprimljenim
zahtjevima, utvrdili prioriteti koje će se nerazvrstane ceste na području Općine
asfaltirati. Ujedno je pozvao vijećnike da upute zainteresirane da Općini upute svoje
prijedloge sa asfaltiranje cesta, kako bi se uzeli u razmatranje.
12. Jasenka Rutar postavila je pitanje da li Općina i dalje financira ultrazvučne
preglede u poliklinici Ivaniš u Rijeci.
Općinski načelnik odgovorio je da se isto više ne financira zbog ograničenih
sredstava u Proračunu.
13. Nedeljko Dražul istaknuo je da bi se svi projekti koji su aktualni (vrtić, lučica i
drugi) mogli objaviti na web stranicu Općine.
Utvrđuje se da je Sanja Knapić u 19,52 sati napustila sjednicu Općinskog vijeća.
14. Nedeljko Dražul istaknuo je da bi, imajući u vidu približavanje turističke
sezone, trebalo utvrditi što se sve može na području Općine urediti, između ostalog
trebalo bi postaviti ogradu na stepenice Sv. Ivan.
15. Tin Armanda istaknuo je da je krov na zgradi Općine u derutnom stanju te bi
isti trebalo sanirati.
Općinski načelnik istaknuo je da je potrebno obnoviti općinsku zgradu, i to
fasadu, prozore i krov. Zaključeno je da će se prikupiti ponude/troškovnici za sanaciju
krova zgrade Općine.
16. Tin Armanda naveo je da u vezi elektrane Plomin saznao da se cijevi za
njihovu odvodnju i dovodnju čiste sa kemikalijama koje uništavaju odnosno ubijaju
pedoće. Možda bi se trebalo nekome obratiti jer su pedoći posve nestali budući da se
te cijevi čiste svake dvije godine, kada se kemikalija ispušta u more.
17. Tin Armanda postavio je pitanje kada će se krenuti u rješavanje imovinskopravnih odnosa i obeštećenja – isplate vlasnicima terena kojima prolazi Cesta Sv.
Ivan.
Općinski načelnik odgovorio je da je potrebno napraviti novi projekt (idejni i
glavni) te geodeziju, novi PGP i novu parcelaciju, te se mora najprije izabrati izvođač.
Nakon ovjere parcelacijskog elaborata na katastru, može se pristupiti rješavanju
imovinskopravnih odnosa. Očekuje se da bi do kraja ove godine parcelacijski elaborat
bio završen i izdana nova lokacijska dozvola.
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18. Tin Armanda postavio je pitanje da li je Nevio Premuš, kao bivši zamjenik
općinskog načelnika u sukobu interesa budući da isti obavlja nadzor nad izgradnjom
građevine javne namjene.
Općinski načelnik odgovorio je da trgovačko društvo N.P.N. d.o.o. Brseč u
vlasništvu Nevia Premuša vrši nadzor nad izgradnjom građevine javne namjene.
Sukladno Zakonu o sukobu interesa, dužnosnik u roku od jedne godine od prestanka
dužnosti ne smije stupiti u poslovni odnos s tijelom u kojem je obnašao dužnosti. U
razdoblju od godine dana od prestanku mandata Nevia Premuša isti kao ni njegovo
društvo nisu obavljali nikakve radove, usluge i sl. za Općinu Mošćenička Draga.
Utvrđuje se da je u Robert Marinac u 20,00 sati napustio sjednicu Općinskog
vijeća.
20. Tin Armanda zatražio je od pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela
pojašnjenje odgovora na primjedbu građana Teobalda Rossia upućenog tijekom
prethodne i javne rasprave u postupku donošenja Urbanističkog plana uređenja UPU 3
Sv. Ivan, a u vezi ceste-puta koja bi trebala ići „preko potoka“. U odgovoru koji je
potpisala pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela navodi se da izmještanje puta nije
moguće jer da je na „susjednoj parceli pokrenuta izgradnja nekakvog objekta“ . Traži
pojašnjenje kakva je to gradnja tamo započeta, jer ako se radi o bungalovima, isti su
ucrtani.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela odgovorila je da su odgovori pisani u
suradnji sa stručnim izrađivačem prostornog plana, te će za sljedeću sjednicu vijeća
pripremiti odgovor na navedeno vijećničko pitanje.
21. Ferucio Senčić istaknuo je da je iz nekog stana u Gornjem Kraju izbačen
krupni otpad, pa bi trebalo utvrditi o kojem se stanu radi.
Zaključeno je da će komunalni redar izaći na lice mjesta.
22. Tin Armanda postavio je pitanje da li će se uređivati fasada „Kapetanove
kuće“.
Općinski načelnik odgovorio je da je imovinsko-pravni status te kuće nije riješen,
što onemogućuje ulaganje u istu.
23. Kristijan Dražul postavio je pitanje da li će vlasnica Katarine Line d.o.o. sa
svoje parcele na Sv. Ivanu očistiti otpad.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela odgovorila je da je trgovačko društvo
Katarina line d.o.o. zatražilo od Općine odobrenje za privremeno odlaganje otpada na
neku parcelu u vlasništvu Općine, s koje bi se parcele taj otpad drugi dan kamionom
odveo na odlagalište.
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Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća zaključio je u
20,20 sati sjednicu Općinskog vijeća.
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