PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA – OPISNI DIO
Naziv
Kapitalni projekt
K200001 Nabava
opreme

Kapitalni projekt
K400014 Obnova Etno
sela Trebišća

Opis
projekt podrazumijeva nabavu opreme za
potrebe redovnog rada Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Mošćenička
Draga, prema tekućim potrebama
(računala, pisač, namještaj i sl.)
Projekt podrazumijeva obnovu
interpretacijskog centra tj. izgradnju
replike mlina, uređenje zanatsko
interpretacijske radionice, uređenje
konobe sa ognjištem, uređenje
suvenirnice, tematskih parkova i staze

Kapitalni projekt
K400020 Uređenje mlina
i povijesno mitske staze
Trebišća Trebišća

projekt podrazumijeva rekonstrukciju
mlina i pripadajućeg mosta u Trebišću te
nabavu i postavu skulptura duž povijesno
mitske staze

Kapitalni projekt
K400016
Interpretacijski centar
Mošćenice

Projekt podrazumijeva uređenje
interpretacisjkog centra u postojećoj
etnološkoj zbirci, uređenje toša i
tematske rute Mošćenice-Mošćenička
Draga

Kapitalni projekt
K400017
Interpretacijski centar
Brseč

Projekt podrazumijeva uređenje rodne
kuće Eugena Kumičića, uređenje toša i
tematske rute u Brseču

Opći ciljevi projekta
omogućavanje rada i izvršenja
radnih zadataka Jedinstvenog
upravnog odjela Općine
Mošćenička Draga

Posebni ciljevi projekta
kvalitetniji rad općinske uprave

Očekivani rezultati
osiguranje kvalitetnog rada
općinske uprave

daljnji razvoj i unapređenje
turizma u Općini Mošćenička
Draga kreirajući inovativni
proizvod na načelima održivog
razvoja, očuvanje autohtonosti
etnološkog i graditeljskog
nasljeđa područja Općine
Mošćenička Draga
daljnji razvoj i unapređenje
turizma u Općini Mošćenička
Draga kreirajući inovativni
proizvod na načelima održivog
razvoja, očuvanje autohtonosti
etnološkog i graditeljskog
nasljeđa područja Općine
Mošćenička Draga
daljnji razvoj i unapređenje
turizma u Općini Mošćenička
Draga kreirajući inovativni
proizvod na načelima održivog
razvoja, očuvanje autohtonosti
etnološkog i graditeljskog
nasljeđa područja Općine
Mošćenička Draga
daljnji razvoj i unapređenje
turizma u Općini Mošćenička
Draga kreirajući inovativni
proizvod na načelima održivog

izgradnja javne turističke
infrastrukture kroz uređenje
interpretacijskih centara,
tematskih staza i puteva

razvoj kulturnog turizma i
jačanje Općine Mošćenička
Draga kao turističke
destinacije

izgradnja javne turističke
infrastrukture kroz uređenje
interpretacijskih centara,
tematskih staza i puteva

razvoj kulturnog turizma i
jačanje Općine Mošćenička
Draga kao turističke
destinacije

izgradnja javne turističke
infrastrukture kroz uređenje
interpretacijskih centara

razvoj kulturnog turizma i
jačanje Općine Mošćenička
Draga kao turističke
destinacije

izgradnja javne turističke
infrastrukture kroz uređenje
interpretacijskih centara

razvoj kulturnog turizma i
jačanje Općine Mošćenička
Draga kao turističke
destinacije
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Kapitalni projekt
K900002 Sufinanciranje
nabave autobusa iz
cijene putne karte
Kapitalni projekt
K1400015 Uređenje
sunčališta u Mošćeničkoj
Dragi

Kapitalni projekt
K160001 Proširenje
javne rasvjete po
naseljima
Kapitalni projekt
K160002 Zamjena javne
rasvjete – energetska
učinkovitost
Kapitalni projekt
K160006 Obnova
kolnika Šet. 25. travnja

projekt podrazumijeva sufinanciranje
nabave autobusa komunalnog društva
Autotrolej d.o.o. iz cijene putne karte

razvoja, očuvanje autohtonosti
etnološkog i graditeljskog
nasljeđa područja Općine
Mošćenička Draga
smanjenje potrošnje energije
modernizacijom sustava
prijevoza

poboljšanje korištenja javnog
prijevoza

smanjenje potrošnje energije i
poboljšanje korištenja javnog
prijevoza

projekt podrazumijeva povećanje plažnog
prostora u Mošćeničkoj Dragi postavom
platoa - sunčališta kao drvenih platformi i
uređenje fitness plaže postavljanjem
sprava za vježbanje na lokacijama koje su
okružene mediteranskom hortikulturom i
blizinom mora pa tako stvaraju stvara
jedinstveni doživljaj rekreacije.
Predviđeno je i posebno osvjetljenje koje
bi omogućilo korištenje sprava za
vježbanje i u noćnim satima.
projekt podrazumijeva postavu novih
rasvjetnih tijela u naseljima na području
Općine Mošćenička Draga

povećanje plažnog prostora te
time poboljšanje kvalitete života
stanovnika Općine Mošćenička
Draga, turist i posjetitelje i
unapređenje turističke ponude

unapređenje i proširenje ponuda
na plažama

poboljšana ponuda na plažama
te unapređenje kvalitete života
stanovništva i unapređenje
turističke ponude

poboljšanje kvalitete života
stanovnika Općine Mošćenička
Draga

projekt podrazumijeva zamjenu
zastarjelih živinih i natrijevih svjetiljki
javne rasvjete s modernim svjetiljkama

smanjenje potrošnje električne
energije modernizacijom sustava
javne rasvjete

zadovoljavanje potreba i
unapređenje kvalitete života
stanovnika Općine kroz
poboljšanje komunalne
infrastrukture
ušteda električne energije i
smanjenje troškova održavanja
javne rasvjete

projekt podrazumijeva zamjenu partera
šetnice uređene prije stotinjak godina,
dugačke oko 1 km, te zamjenu i dopunu
podzemne infrastrukture (optički kabeli,
dio kanalizacije)

povećanje i poboljšanje kvalitete
života stanovnika Općine
Mošćenička Draga te
unapređenje turističke ponude
Općine

osiguranje dostupnosti
komunalne infrastrukture –
javne rasvjete stanovnicima u
naseljima gdje do sada nije bila
osigurana javna rasvjeta
smanjenje rashoda za utrošak
električne energije, smanjeni
troškovi održavanja javne
rasvjete
estetski, funkcionalno uređenje
šetnice, omogućavanje
stanovnicima i turistima
uživanje u jedinstvenom
krajoliku kojeg pruža šetnica, te
poboljšanje pristupa
ugostiteljskim objektima i
kućama koje se nalaze uz
šetnicu
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unapređenje kvalitete života
stanovništva i unapređenje
turističke ponude

Kapitalni projekt
K160032 Nogostup Kraj

projekt podrazumijeva izgradnju
nogostupa uz D66 u naselju Kraj

poboljšanje kvalitete života
stanovnika Općine Mošćenička
Draga

osiguranje dostupnosti
komunalne infrastrukture

Kapitalni projekt
K160041 Uređenje trga
u Mošćeničkoj Dragi

projekt podrazumijeva trajno uklanjanje
postojećih borova koji vidno oštećuju
asfalt te uređenje jednog do dva manja
trgića sa stablima maslina (višegodišnja
stabla sa formiranim krošnjama). Uz rub
trga postavile bi se klupice u primorskom
stilu
projekt podrazumijeva popločenje
pješačke zone u centru Mošćeničke
Drage i postavu „pametnih klupa“

povećanje i poboljšanje kvalitete
života stanovnika Općine
Mošćenička Draga te
unapređenje turističke ponude
Općine

estetski i funkcionalno uređenje
centra Mošćeničke Drage

povećanje i poboljšanje kvalitete
života stanovnika Općine
Mošćenička Draga te
unapređenje turističke ponude
Općine
poboljšanje kvalitete komunalne
infrastrukture

estetski i funkcionalno uređenje
centra Mošćeničke Drage

Kapitalni projekt
K160045 Uređenje
pješačke zone u centru
M. Drage
Kapitalni projekt
K160007 Nerazvrstane
ceste – dodatna ulaganja

projekt podrazumijeva investicijsko
održavanje postojećih nerazvrstanih cesta
na području Općine Mošćenička Draga

Kapitalni projekt
K160009 Nerazvrstana
cesta Žuntarovo

projekt podrazumijeva otkup zemljišta i
izgradnju nerazvrstane ceste Žuntarovo u
Brseču

bolja prometna povezanost i
osiguranje komunalne
infrastrukture stanovnicima
Općine Mošćenička Draga

Kapitalni projekt
K160012 Nerazvrstana
cesta Sv. Ivan

projekt podrazumijeva otkup zemljišta,
izradu projektne dokumentacije i
izgradnju nerazvrstane ceste Sv. Ivan

Kapitalni projekt
K160013 Nerazvrstana

projekt podrazumijeva izradu projektne
dokumentacije i izgradnju nerazvrstane

bolja prometna povezanost i
osiguranje komunalne
infrastrukture stanovnicima
Općine Mošćenička Draga,
stvaranje uvjeta za izgradnju
novih objekata stambene i
turističke namjene u skladu s
dokumentima prostornog
uređenja
bolja prometna povezanost i
osiguranje komunalne
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zadovoljavanje potreba i
unapređenje kvalitete života
stanovnika Općine kroz
poboljšanje komunalne
infrastrukture
unapređenje kvalitete života
stanovništva i unapređenje
turističke ponude

unapređenje kvalitete života
stanovništva i unapređenje
turističke ponude

održavanje postojećih
nerazvrstanih cesta u stanju
funkcionalnosti

zadovoljavanje potreba
stanovnika Općine kroz
poboljšanje komunalne
infrastrukture
olakšavanje pristupa do
zadovoljavanje potreba i
obiteljskih kuća koje se nalaze
unapređenje kvalitete života
na području „Žuntarova –
stanovnika Općine kroz
Brseč“
poboljšanje komunalne
infrastrukture
omogućavanje pristupa
unapređenje kvalitete života
motornim vozilima do
stanovništva i aktivniji razvoj
ugostiteljskih objekata i kuća
turističkih kapaciteta na
koje se nalaze uz šetnicu Šet. 25. području Općine Mošćenička
travnja i u ulici Sv. Ivan
Draga

izgradnja novih objekata
stambene i turističke namjene u

unapređenje kvalitete života
stanovništva i aktivniji razvoj

cesta Paljon

ceste Paljon

infrastrukture stanovnicima
Općine Mošćenička Draga

skladu s dokumentima
prostornog uređenja

Kapitalni projekt
K160046 Prilazna cesta
za Luku M. Draga

projekt podrazumijeva uređenje prilazne
ceste za luku

osiguranje pristupa luci

poboljšanje kvalitete komunalne
infrastrukture

Kapitalni projekt
K160012 Proširenje
groblja Brseč

projekt podrazumijeva izradu projektne
dokumetacije i proširenje groblja u
Brseču zapadno i južno od granice
postojećeg groblja te izgradnju
mrtvačnice (postojeće groblje je u
cijelosti izgrađeno i nema slobodnih
ukupnih mjesta)
projekt podrazumijeva izgradnju
građevina oborinske odvodnje

proširenje postojećeg groblja
prema potrebama stanovništva s
područja Općine Mošćenička
Draga

proširenjem groblja osigurati
nova ukopna mjesta sukladno
potrebama stanovništva

zaštita okoliša od zagađenja
oborinskih voda sa javnih
površina

Kapitalni projekt
K170017 Vodoopskrba i
kanalizacija na području
aglomeracije
Mošćenička Draga

projekt podrazumijeva kapitalnu pomoć
društvu Liburnijske vode d.o.o. Opatija u
svrhu izgradnje kanalizacije i
vodoopskrbe na području aglomeracije
Mošćenička Draga

poboljšanje kvalitete života
stanovnika Općine Mošćenička
Draga

prikupljanje oborinskih voda sa
javnih površina sustavom
odvodnje, odvod do pročistača i
otpuštanje u teren
osiguranje javne vodoopskrbe i
kanalizacije stanovnicima na
širem području Općine

Kapitalni projekt
K170002 Odlagalište
otpada Osojnica
Kapitalni projekt
K180009 Uređenje
općinske kuće u Kraju

projekt podrazumijeva kapitalnu pomoć
komunalnom društvu Komunalac d.o.o.
za sanaciju odlagališta otpada Osojnica

zaštita okoliša, zbrinjavanje
otpada na ekološki način za
područje Liburnije
daljnji razvoj kulturne ponude u
Općini Mošćenička Draga uz
očuvanje autohtonosti
etnološkog i graditeljskog
nasljeđa područja Općine

Kapitalni projekt
K160022 Oborinska
odvodnja

projekt podrazumijeva uređenje
općinske kuće u Kraju koja bi se u
budućnosti koristila za kulturne
potrebe

41

skupljanje i zbrinjavanje optada
na ekološki način
izgradnja javne turističke
infrastrukture kroz uređenje
interpretacijskog centra

turističkih kapaciteta na
području Općine Mošćenička
Draga
zadovoljavanje potreba
stanovnika Općine kroz
poboljšanje komunalne
infrastrukture
osiguranje ukopnih mjesta za
razdoblje od najmanje 30
godina

zaštita javnih površina od
prekomjernih naplavina
oborinskih voda
dostupnost vodoopskrbe svim
domaćinstvima na području
Općine Mošćeničke Drage,
povećanje broja domaćinstava
i drugih subjekata priključenih
na kanalizacijsku mrežu i
podizanje stupnja
pročišćavanja otpadnih voda sa
sadašnjeg 0 stupnja na 1 ili 2
stupanj prema preporuci
Hrvatskih voda
poboljšanje sustava
gospodarenja otpadom
razvoj kulturnog turizma i
jačanje Općine Mošćenička
Draga kao turističke
destinacije

Kapitalni projekt
K200005 Škola i
dvorana

projekt podrazumije izradu projektne
dokumetacije za novoplaniranu školu i
dvoranu na lokaciji kod novosagrađenog
dječjeg vrtića na Sv. Petru u Mošćeničkoj
Dragi i izgradnju škole i dvorane

Mošćenička Draga
povećanje i poboljšanje kvalitete
života stanovnika Općine
Mošćenička Draga

zadovoljavanje potreba
stanovnika Općine Mošćenička
Draga te povećanje pedagoških
standarda

povećanje razine pedagoških
standarda i zadovoljavanje
potreba djece za suvremenom
školom i dvoranom

Članak 6.
Ovaj Proračun Općine Mošćenička Draga za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu objavit će se u "Službenim novinama Općine Mošćenička Draga", a stupa na
snagu 01. siječnja 2019. godine.
KLASA:
URBROJ:
M. Draga,
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA
PREDSJEDNIK
Kristijan Dražul
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