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4.

Na temelju članka 23. stavak 1. Zakona o ko-
munalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 36/95, 
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 178/04, 
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 
94/13, 153/13 i 147/14) i članka 30. Statuta Općine Ko-
strena („Službene novine Primorsko – goranske župa-
nije“ broj 26/09, 10/13 i 17/14), Općinsko vijeće Općine 
Kostrena, na sjednici održanoj 12. ožujka 2015. godine, 
donijelo je

ODLUKU 
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U članku 2. mijenja se stavak 3. Odluke o komu-
nalnoj naknadi (Službene novine Primorsko goranske 
županije broj 17/11, 22/11, 28/12, 3/14 i Službene no-
vine Općine Kostrena broj 4/14), tako da isti sada glasi:

Osim komunalnih djelatnosti predviđenih stav-
kom 2. ovog članka, sredstva prikupljena na temelju 
komunalne naknade, mogu se upotrijebiti i u svrhu 
građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, 
zdravstvenog i socijalnog sadržaja, financiranje građe-
nja i održavanja javnih građevina sportske i kulturne 
namjene i poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u 
vlasništvu Općine Kostrena, te financiranja vatrogasne 
djelatnosti.

U članku 2. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 
4. koji glasi:

Sredstva komunalne naknade namijenjena su 
i financiranju građenja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
objave u „Službenim novinama Općine Kostrena“.

KLASA: 021-05/15-01/4 
URBROJ: 2170-07-01-15-2 
Kostrena, 12. ožujka 2015. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica 
 Gordana Vukoša

5.

Na temelju odredbi članka 86. Zakona o pro-
stornom uređenju (NN broj 153/13) i članka 30 Statuta 
Općine Kostrena (Službene novine Primorsko-goran-
ske županije broj 26/09, 10/13 i 17/14), Općinsko vijeće 
Općine Kostrena na sjednici održanoj 12. ožujka 2015. 
godine donosi:

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Prostornog plana 

uređenja Općine Kostrena – određivanje lokacije 
reciklažnog dvorišta

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovom se Odlukom pristupa izradi izmjena i do-
puna Prostornog plana uređenja Općine Kostrena (u 
daljnjem tekstu: Plan) (Službene novine Primorsko – 
goranske županije broj 7/01, 22/01, 20/07 i 23/07).

Nositelj izrade Plana je Općina Kostrena, Uprav-
ni odjel za komunalnu djelatnost, gospodarstvo, održivi 
razvoj i prostorno planiranje.

Pravna osnova za izradu i donošenje ciljanih 
izmjena i dopuna PPU Općine Kostrena

Članak 2.

Izrada i donošenje ciljanih Izmjena i dopuna 
Plana temelji se na Zakonu o prostornom uređenju 
(NN broj 153/13) a u skladu sa Prostornim planom Pri-
morsko – goranske županije (Službene novine Primor-
sko-goranske županije broj 32/13).

Razlog izrade Plana

Članak 3.

Izradi ciljanih izmjena i dopuna PPU Općine 
Kostrena pristupa se radi:

- potrebe određivanje lokacija reciklažnog dvorišta na 
području Općine Kostrena prema idejnim rješenji-
ma i projektnoj dokumentaciji izrađenoj od strane 
DLS d.o.o. Rijeka

Obuhvat Izmjena i Dopuna prostornog plana

Članak 4.

Prostorni obuhvat ciljanih Izmjena i dopu-
na Prostornog Plana Uređenja Općine Kostrena su 
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građevinska područja poslovne namjene K-2 Urinj i 
K-4 Ivanji.

Ocjena stanja u obuhvatu plana

Članak 5.

Lokacije reciklažnih dvorišta na području Op-
ćine Kostrena utvrđene su Odlukom Općinskog vijeća 
Općine Kostrena KLASA: 021/05/14-01/3 URBROJ: 
2170-07-01-14-48 od 17. srpnja 2014. godine, a pred-
ložene lokacije su odabrane temeljem elaborata broj 
RN/2014/0060 izrađenog od društva DLS d.o.o. Rijeka 
u svibnju 2014. godine. Navedenim elaboratom i Odlu-
kom Općinskog vijeća odabrane su lokacija IVANI koje 
obuhvaća katastarske čestice 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 52, 
53 i 54 k.o. Kostrena Barbara i lokacija URINJ koja obu-
hvaća katastarske čestice 765/9, 765/10, 765/11 i 765/12 
k.o. Kostrena Barbara. 

Ciljevi i programska polazišta izmjena i dopuna 
prostornog plana

Članak 6.

Cilj izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Kostrena je određivanje i uris lokacija 
reciklažnih dvorišta na području Općine Kostrena pre-
ma elaboratu izrađenom od strane društva DLS d.o.o. 
Rijeka broj RN/2014/0060.

U skladu s člankom 35. Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom (NN broj 94/13), na području 
Općine Kostrena potrebno je osigurati funkcioniranje 
najmanje jednog reciklažnog dvorišta.

Postojećim Prostornim Planom Uređenja Opći-
ne Kostrena se u članku 87. utvrđuje da na području 
Općine Kostrena nije planirano reciklažno dvorište, već 
da će se koristiti reciklažna dvorišta planirana na po-
dručju Primorsko – goranske županije. 

Da bi se omogućilo provođenje postupka i isho-
đenje potrebnih akata za uređenje i gradnju reciklaž-
nog dvorišta, pristupa se ovoj ciljanoj izmjeni i dopuni 
PPUG-a. 

Popis stručnih podloga potrebnih za izradu Plana

Članak 7.

Za potrebe izrade ciljanih izmjena i dopuna 
PPU Općine Kostrena nije planirana izrada posebnih 
stručnih podloga već će se koristiti dokumentacija izra-
đena od DLS d.o.o. Rijeka. 

Način pribavljanja stručnih rješenja

Članak 8.

Stručno rješenje ciljanih izmjena i dopuna PPU 
Općine Kostrena izradit će stručni izrađivač ovlašten 
u postupku prema Pravilniku o davanju i oduzimanju 
suglasnosti za obavljanje poslova prostornog uređenja 
(NN broj 24/ 08, 21/06 i 53/06) u suradnji s Nositeljem 
izrade Plana.

Zbog činjenice da je ovim ciljanim Izmjenama 
i dopunama PPU Općine Kostrena predviđena samo 
izmjena pojedinih dijelova Odredbi za provođenje, 
odnosno omogućavanje neposredne provedbe plana 
izmjenom pojedinih kartografskih prikaza, nije pred-
viđeno prikupljanje stručnih podloga (podaci, planske 
smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izra-
de plana iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i 
osobe određeni posebnim propisima.

Vrsta i način pribavljanja katastarskih planova

Članak 9.

Plan će se izraditi na podlogama Državne geo-
detske uprave, topografskoj karti mjerila 1:25000, i ka-
tastarskim kartama u mjerilu 1:5000 koju podlogu će 
pribaviti nositelj izrade Plana.

Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, 
koja daju zahtjeve za izradu izmjena i dopuna PPU 

općine Kostrena iz područja svog djelokruga te 
drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi

Članak 10.

Popis tijela i osoba određenih posebnim pro-
pisima koja daju zahtjeve za izradu Plana iz područja 
svog djelokruga, te ostalih sudionika koji će sudjelovati 
u izradi Plana utvrđuje se kako slijedi:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
2. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
3. Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Rijeci
4. Državni zavod za zaštitu prirode
5.  Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno 

područje primorsko-istarskih slivova, 
6.  Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i 

zaštitu okoliša Primorsko – goranske županije
7.  JU Zavod za prostorno uređenje Primorsko – go-

ranske županije
8.  Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko – go-

ranske županije
9.  HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP 

Elektroprimorje Rijeka
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10.  Hrvatski telekom d.d. Zagreb
11.  Plinacro d.o.o. Zagreb
12.  Energo d.o.o. Rijeka
13.  KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, PRJ 

Vodovod
14.  KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, PRJ 

Kanalizacija

Rok za izradu izmjena i dopuna prostornog plana

Članak 11.

Rokovi za izradu pojedinih faza Plana su:
- 15 dana za dostavu nacrta prijedloga izmjena i do-

puna Plana
- 8 dana za provedbu javne rasprave
- 10 dana za dostavu konačnog prijedloga izmjena i 

dopuna Plana
- 30 dana za pribavljanje suglasnosti i usvajanje plana

Mišljenja i suglasnosti prema članku 107. i 
članku 108. Zakona o prostornom uređenju (NN broj 
153/13) ishodit će se u zakonom određenim rokovima.

Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata 
kojima se odobravaju zahvati u prostoru

Članak 12.

Tijekom izrade i donošenja Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Kostrena, nije za-
branjeno izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati 
u prostoru.

Izvori financiranja izrade prostornog plana.

Članak 13.

Izrada Plana financirat će se iz sredstava Prora-
čuna Općine Kostrena.

Završne odredbe

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
objave u Službenim novinama Općine Kostrena.

KLASA: 021-05/15-01/4 
URBROJ: 2170-07-01-15-5 
Kostrena, 12. ožujka 2015. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica 
 Gordana Vukoša

6.

Na temelju odredbi članka 86. Zakona o pro-
stornom uređenju (NN broj 153/13) i članka 30. Statuta 
Općine Kostrena (Službene novine Primorsko-goran-
ske županije broj 26/09, 10/13 i 17/14), Općinsko vijeće 
Općine Kostrena na sjednici održanoj 12. ožujka 2015. 
godine donosi:

ODLUKU 
o izmjeni i dopuni Urbanističkog plana uređenja 
građevinskog područja za sportsko-rekreacijsku 

namjenu R-1 u Općini Kostrena

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovom se Odlukom pristupa izradi izmjena i do-
puna Urbanističkog plana uređenja građevinskog pod-
ručja za sportsko rekreacijsku namjenu R-1 (u daljnjem 
tekstu: Plan) (Službene novine Primorsko – goranske 
županije broj 4/10).

Nositelj izrade Plana je Jedinstveni upravni odjel 
Općine Kostrena.

Pravna osnova za izradu i donošenje ciljanih 
izmjena i dopuna UPU sportsko rekreacijske 

namjene R-1

Članak 2.

Izrada i donošenje Izmjena i dopuna UPU sport-
sko rekreacijske namjene R-1 Općine Kostrena temelji 
se na Zakonu o prostornom uređenju (NN broj 153/13), 
Prostornom planu uređenja Općine Kostrena (Službene 
novine Primorsko – goranske županije broj 7/01, 22/01, 
20/07 i 23/07) i Prostornom planu Primorsko – goran-
ske županije (Službene novine Primorsko-goranske žu-
panije broj 32/13).

Razlog izrade Plana

Članak 3.

Izradi izmjena i dopuna UPU R-1 pristupa se u 
cilju:

-	potrebe određivanje lokacija nogometnih igrališta i 
ukidanja odredbi o kojima se utvrđuje lokacija kom-
pleksa otvorenih i zatvorenih bazena na površinama 
zona 4 i 5 u urbanističkom planu uređenja građevin-
skog područja sportsko rekreacijske namjene R-1.
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