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OPĆINSKO VIJEĆE
60.
Na temelju odredbi članka 87. Zakona
o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj
153/13, 65/17, 114/18, 38/19 i 98/19) i članka 34.
Statuta Općine Kostrena („Službene novine Općine
Kostrena“ broj 2/18, 11/18, 1/20 i 1/21), Općinsko
vijeće Općine Kostrena na sjednici održanoj 24.
listopada 2022. godine donosi
ODLUKU
o izmjenama odluke o izradi IV. izmjena i
dopuna prostornog plana uređenja
Općine Kostrena
Članak 1.
U Odluci o izradi IV. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Kostrena
(„Službene novine Općine Kostrena“ broj 3/22) (u
daljem tekstu: Odluka), članak 3. mijenja se i glasi:

Stranica 885 broj 10

i gradnje ugostiteljsko-turističkih građevina u
građevinskim područjima naselja,
• Definiranje uvjeta rekonstrukcije postojećih
poluugrađenih višeobiteljskih građevina,
• Definiranje uvjeta gradnje i rekonstrukcije
stambenih građevina neposrednom provedbom
Plana u području N6,
• Također po potrebi, provjeru i usklađenje s drugim
važećim zakonima i propisima.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Službenim novinama Općine
Kostrena“.
KLASA: 021-05/18-01/2
URBROJ: 2170-22-01-22-75
Kostrena, 24. listopada 2022. godine
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Članak 3.
Izrada IV. izmjena i dopuna Plana rezultat
je kontinuiranog procesa planiranja koje se temelji
na praćenju i ocjenjivanju stanja u prostoru te
prilagođavanju planskih rješenja potrebama razvoja
i očuvanja prostora.
Izradi IV. izmjena i dopuna PPU Općina
Kostrena pristupa se u cilju utvrđivanja izmjena
lučkog područja sportske luke Stara Voda, kao i
analize i korekcije uvjeta smještaja ugostiteljsko –
turističkih sadržaja motela Lucija.
Članak 2.
Članak 6. mijenja se i glasi:
Članak 6.
Programske smjernice za IV. izmjenu i dopunu
Plana odnose se na:
• Provjera planskog statusa luka
• Provjera mjera zaštite priobalnog prostora kroz
planove užeg područja,
• Analiza i korekcija lokacija i uvjeta smještaja

61.
Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona
o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih
nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19, u daljnjem
tekstu: Zakon) i članka 34. Statuta Općine Kostrena
(„Službene novine Općine Kostrena“ broj: 2/18,
11/18, 1/20, 1/21, 3/22 – pročišćeni tekst), Općinsko
vijeće Općine Kostrena na sjednici održanoj dana 24.
listopada 2022. godine donijelo je
PLAN
djelovanja u području prirodnih nepogoda za
područje Općine Kostrena u 2023. godini
Članak 1.
Plan
djelovanja u području prirodnih
nepogoda za područje Općine Kostrena u 2023. godini
(u nastavku: Plan) normativni je akt Općine Kostrena
kojim se planira sustav reagiranja u izvanrednim
događajima uzrokovanim prirodnim nepogodama

