Srijeda, 10. listopada 2001.

SLUŽBENE NOVINE

Stranica 1783 — broj 24

Općina Mošćenička Draga
14.
Na osnovi članka 42. Zakona o financiranju jedinica lo
kalne samouprave i uprave (»Narodne novine« broj 117/
93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00 i 59/01) i članka 28. Statuta
Općine Mošćenička Draga, Općinsko vijeće Općine Mošće
nička Draga, na sjednici 08. lipnja 2001., donosi

15.
Na osnovi članka 36. Zakona o financiranju jedinica lo
kalne samouprave i uprave (»Narodne novine« broj 117/
93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00 i 59/01) i članka 28. Statuta
Općine Mošćenička Draga, Općinsko vijeće Općine Mošće
nička Draga, na sjednici 08. listopada 2001., donosi

ODLUKU
o utvrđivanju poreza na tvrtku Hi naziv
Članak 1.
Obveznici poreza na tvrtku ili naziv su pravne i fizičke
osobe koji su obveznici poreza na dobit ili poreza na doho
dak i registrirane su za obavljanje djelatnosti.
Članak 2.
Obveznici poreza na tvrtku su osobe iz članka 1. ove Od
luke koje imaju sjedište na području Općine Mošćenička
Draga.
Obveznici poreza na tvrtku ili naziv su i osobe koje u svo
me sastavu na području Općine Mošćenička Draga imaju
poslovne jedinice (prodavaonice, ugostiteljsko-turističke ob
jekte, pogone i si.), a sjedište im je na području druge jedi
nice lokalne samouprave, i to za svaku poslovnu jedinicu na
području Općine Mošćenička Draga.
Članak 2.
Obveznici poreza na tvrtku koji ne obavljaju djelatnost
ne plaćaju porez na tvrtku.
Članak 3.
Porez na tvrtku plaća se u godišnjem iznosu od 1.150,00
kuna po svakoj tvrtki ili nazivu.
Iznimno od stavka 1. ovog članka postolari, urari i dim
njačari plaćaju porez na tvrtku u godišnjem iznosu od
400,00 kuna.
Članak 4.
*
Rješenje o razrezu poreza na tvrtku donosi Porezna upra
va, Područni ured Rijeka, Ispostava Opatija.
Članak 5.
Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđi
vanju poreza na tvrtku (»Službene novine« Županije pri
morsko-goranske broj 2/94).
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 011-01/01-01/08
Ur. broj: 2156/03-01-1
M. Draga, 8. listopada 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MOŠĆENIČKA DRAGA
Predsjednik
Anton Rudan, v. r.

ODLUKU
o utvrđivanju poreza na kuće za odmor
Članak 1.
Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe
koje su vlasnici kuća ili .stanova za odmor na području Op
ćine Mošćenička Draga.
Članak 2.
Kućom za odmor smatra se zgrada ili dio zgrade (stan)
koji se koristi sezonski ili povremeno.
Kućom za odmor smatra se i odmaralište.
Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade koje
služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, alata i si.
Članak 3.
Porez na kuće za odmor plaća se u godišnjem iznosu po
metru četvornom korisne površine ovisno o zoni gdje se na
lazi kuća za odmor.
Na području Općine Mošćenička Draga utvrđuju se zone:
Zona

Naselje

I.
II.

Mošćenička Draga, Sv. Petar
Mošćenice, Brseč, Kraj

15,00
12,00

III.

Ostali

10,00

kn/m

Članak 4.
Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su do 31.
ožujka godine za koju se utvrđuje porez, dostaviti Poreznoj
upravi, Područnom uredu Rijeka, Ispostavi Opatija podatke
o korisnoj površini kuće i naziv naselja u kojem se nalazi.
Rješenje o razrezu poreza na kuće za odmor donosi Po
rezna uprava, Područni ured Rijeka, Ispostava Opatija.
Članak 5.
Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđi
vanju poreza na kuće za odmor (»Službene novine« Župa
nije primorsko-goranske, broj 2/94).
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
»Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 011-01/01-01/09
Ur. broj: 2156/03-01-1
M. Draga, 8. listopada 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MOŠĆENIČKA DRAGA
Predsjednik
Anton Rudan, v. r.
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Stranica 1784 — broj 24

ODLUKU
o utvrđivanju poreza na nekorištene
poduzetničke nekretnine

16.
Na osnovi članka 31. Zakona o financiranju jedinica lo
kalne samouprave i uprave (»Narodne novine« broj 117/
93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00 i 59/01) i članka 28. Statuta
Općine Mošćenička Draga, Općinsko Vijeće Općine Mošće
nička Draga, na sjednici 08. listopada 2001., donosi
ODLUKU
o utvrđivanju stope poreza na potrošnju
Članak 1.
Obveznici poreza na potrošnju su pravne i fizičke osobe
koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost.
Porez na potrošnju plaća se po ostvarenom prometu u
ugostiteljskom objektu od prodaje alkoholnih pića (pri
rodna vina, specijalna vina i žestoka pića), piva i bezalko
holnih pića.
Članak 2.

* '

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 2,5% od prodajne
cijene pića iz članka 2. ove Odluke u ugostiteljskom objek
tu.
Porez na potrošnju plaća se u rokovima propisanim za
plaćanje poreza na dodatnu vrijednost.
Članak 3.
Porez na potrošnju prihod je Općine Mošćenička Draga.
Članak 4.
Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđi
vanju stope poreza na potrošnju (»Službene novine« Župa
nije primorsko-goranske broj 20/93).
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
»Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 011-01/01-01/10
Ur. broj: 2156/03-01-1
M. Draga, 8. listopada 2001.

;
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Članak 2.
Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine obračuna
va se po metru četvornom korisne površine nekretnine
ovisno o zoni gdje se nalazi nekretnina.
Na području Općine Mošćenička Draga utvrđuju se zone:'

II.

2

Naselje

I.
T

kn/m

Mošćenička Draga, Sv. Petar

15^00

Ostali

10,00
Članak 3.

:
:

' Članak 1.

Obveznici poreza na nekorištene poduzetničke hekretni- i
ne namijenjene za obavljanje poduzetničke djelatnosti (pro-u
izvodni i drugi poslovni prostori) su pravne i fizičke osobe,
vlasnici nekretnina, koji u poslovnom prostoru ne obavljaju
djelatnost godinu dana.

Zona

Članak 2.

••,'
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Obveznici poreza na nekorištene poduzetničke nekretni
ne dužni su Poreznoj upraVi, Područnom uredu Rijeka, Is
postavi Opatija dostaviti podatke o nekorištenim poduzet
ničkim nekretninama do 31. ožujka godine za koju sentvrđuje porez.
- ,
Članak 4.
Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine plaća se u
roku od 15 dana od dana dostave rješenja porezne ispostave
o utvrđivanju toga poreza.
Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine prihod je
Općine Mošćenička Draga.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 011-01/01-01/11
Ur. broj: 2156/03-01-1
M. Draga, 8. listopada 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE
, OPČINE MOŠĆENIČKA DRAGA

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MOŠĆENIČKA DRAGA
Predsjednik
Anton Ruđan, v. r.

17.
Na osnovi točke 2. članka 38. i.. Zakona o financiranju je
dinica lokalne samouprave i uprave (»Narodne novine« broj
117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00 i 59/01) i članka 28. Sta
tuta Općine Mošćenička Draga, Općinsko vijeće Općine
Mošćenička Draga, na sjednici 08. listopada 2001., donosi

Predsjednik
Anton Rudan, v. r.

18.
Na osnovi članka 27. Zakona o popisima birača (»Narod
ne novine« broj 19/92) i članka 28. Statuta Općine Mošće
nička Draga, Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga,
na sjednici održanoj 08. rujna 2001., donosi
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Članova Komisije za popis
birača Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga
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SLUŽBENE NOVINE

Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Komisija za popis birača Op
ćinskog vijeća Općine Mošćenička Draga.
Komisija iz prethodnog stavka provjerava pravilnost po
pisa birača, odlučuje o zahtjevima građana za upis, dopunu
ili ispravak popisa birača koje nije uvažio nadležni organ
uprave koji vodi taj popis, i potvrđuje popis birača.
Članak 2.
U Komisiju za popis birača Općinskog vijeća Općine
Mošćenička Draga imenuju se:
1. Robert Prelčić, za predsjednika
2. Eduard Galović, za člana
3. Zora Jurinović, za člana
1. Dragan Jurdana, za zamjenika predsjednika
2. dr. Ratko Salamon, za zamjenika člana,
3. Nerina Sandalj, za zamjenika člana
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 011-01/01-01/12
Ur. broj: 2156/03-01-1
M. Draga, 8. listopada 2001.

19.
Na osnovi članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01),
članka 37. i 28. Statuta Općine Mošćenička Draga, Općin
sko vijeće Općine Mošćenička Draga, 08. listopada 2001.
godine, donosi,
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i člana Komisije za
Statut, poslovnik i normativnu djelatnost
Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga
I.
U Komisiju za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost
Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga imenuju se:
1. za predsjednika, Emilio Dešković
2. za člana, Dragan Jurdana
3. za člana, Robert Prelčić
II.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim novinama« Pri
morsko-goranske županije.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA
Predsjednik
Anton Rudan, v. r.

Klasa: 021-05/01-01
Ur. broj: 2156/03-01-1
M. Draga, 8. listopada 2001.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA
Predsjednik
Anton Rudan, v. r.

