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II. OPĆINSKO VIJEĆE
32.
Na temelju članka 56. stavak 1. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine
br. 153/09, 90/11, 56/13 i 120/16), te članka 30. Statuta Općine Mošćenička Draga („Službene novine
Općine Mošćenička Draga“ broj 3/18) Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj
dana 15. lipnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o obračunu i naplati naknade za razvoj

I.
Ovom se Odlukom određuje visina, detaljnije namjene kojima služi prihod od naknade za razvoj, način
i rokovi uplate naknade za razvoj, nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj, obveznici,
osnovica, izuzeća od plaćanja i olakšice.
II.
Naknada za razvoj iznosi 4 kn/m3 vode isporučene korisnicima javne vodoopskrbe na području Općine
Mošćenička Draga (dalje u tekstu: obračunsko područje).
III.
Naknada za razvoj služi pokriću troškova gradnje sljedećih komunalnih vodnih građevina koje se grade
temeljem Programa Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Liburnijske rivijere (EU
Liburnijska Aglomeracija) od 01. srpnja 2018. godine:
1. Sustav odvodnje otpadnih voda i rekonstrukcije vodovoda – naselje Mošćenička Draga
2. Kanalizacijska crpna stanica Mošćenička Draga
3. Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava naselja Kraj i zaseoka Gradac
4. Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Kraj i zaseoka Gradac
5. Ostali zajednički troškovi iz Programa:
a. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Opatija – izgradnja drugog stupnja
pročišćavanja
b. Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i sustava sanitarne kanalizacije Učka, te
vodnih građevina sustava Učka
c. Nabava opreme prema Programu
d. Troškovi nadzora i vođenja projekata , te promidžbe i vidljivosti
e. Ostali troškovi proizašli iz provedbe Programa Poboljšanje vodnokomunalne
infrastrukture na području Liburnijske rivijere (EU Liburnijska Aglomeracija)
IV.
Naknadu za razvoj korisnicima obračunava Liburnijske vode d.o.o. Ičići putem računa za vodne usluge.
V.
Korisnici su dužni plaćati naknadu za razvoj u onim rokovima u kojima su dužni plaćati cijenu vodne
usluge javne vodoopskrbe.
Liburnijske vode d.o.o. Ičići obavlja poslove naplate (što između ostalog uključuje i upućivanje
opomena te sudjelovanje u svojstvu ovrhovovoditelja/vjerovnika u postupcima ovrhe, predstečaja,
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stečaja i likvidacije) naknade za razvoj od korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe (alternativa: javne
odvodnje).
VI.
Naknada za razvoj prihod je Liburnijskih voda d.o.o. Ičići.
Naknada za razvoj koristi se za
izravno plaćanje troškova gradnje komunalnih vodnih građevina iz točke III. ove Odluke
povrat zajma/kredita iz kojih je (su)financirana gradnja komunalnih vodnih građevina iz
točke III. ove Odluke
VII.
Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavlja stručne službe općine Mošćenička Draga.
IX.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenim novinama Općine Mošćenička Draga“.

KLASA: 325-01/18-01/4
URBROJ: 2156/03-02-18-1
M. Draga, 15. lipnja 2018.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA
Predsjednik
Kristijan Dražul, v.r.
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33.

Na temelju članka 87. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17) i
članka 30. Statuta Općine Mošćenička Draga „Službene novine Općine Mošćenička Draga“ broj 3/18)
Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj dana 15. lipnja 2018. godine, donijelo
je
ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
Zagore (UPU5)
Članak 1.
U Odluci o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Zagore (UPU 5) („Službene
novine“ Općine Mošćenička Draga br. 10/17) članak 7. mijenja se i glasi:
Izradi Izmjena i dopuna Plana pristupit će se u cilju usklađenja sa Prostornim planom uređenja
Općine Mošćenička Draga („Službene novine PGŽ“ broj 36/07 i 04/12).
Plan je potrebno novelirati u skladu sa svim zakonskim i podzakonskim aktima kao i mišljenjima
javnopravnih tijela.
Traženo usklađenje potrebno je definirati u svim tekstualnim i grafičkim dijelovima UPU-a.
Članak 2.
Članak 11. mijenja se i glasi:
„Za izradu Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:
- 8 dana za dostavu Zahtjeva nadležnih tijela
- 8 dana za provođenje javne rasprave
- 15 dana za izradu Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta konačnog prijedloga Plana
- 15 dana za dostavu konačnog prijedloga usklađenja Plana
- 30 dana za pribavljanje suglasnosti i usvajanje plana
- pribavljanje suglasnosti nadležnog Ministarstva sukladno članku 108. Zakona o prostornom uređenju
(NN broj 153/13 i 65/17) ishodit će se u zakonom određenim rokovima.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Mošćenička
Draga“

KLASA: 350-01/18-01/5
URBROJ: 2156/03-02-18-1
Mošćenička Draga, 15. lipnja 2018.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Kristijan Dražul, v.r.
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