
 

 

Radovi na izgradnji kanalizacijske mreže i vodovodnih cjevovoda na području 

naselja Brseč 

 

Članstvo u Europskoj uniji pruža prilike da se propisane obaveze koje je Republika Hrvatska 

preuzela sufinanciraju iz fondova Europske unije kojima možemo poboljšati uvjete života naših građana 

i očuvanje okoliša. 

Liburnijske vode te prilike koriste i ovo je šesti projekt koji se financira sredstvima iz Europskih 

fondova, a četvrti iz Europskih fondova ruralnog razvoja kojim gradimo mrežu sanitarne odvodnje i 

vodoopskrbu na području naselja Brseč. 

Liburnijske vode su uz dogovor s Općinom Mošćenička Draga kandidirale projekt izgradnje sustava 

kanalizacijske mreže i vodovodnih cjevovoda na području naselja Brseč u listopadu 2018. godine na 

natječaj za dodjelu sredstava o provedbi Mjere M07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 

područjima“, podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, 

uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ iz Programa ruralnog razvoja 

Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. za provedbu tipa operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje 

javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“. 

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Odluku o rezultatu administrativne 

kontrole donesla je u travnju 2019. godine kada smo i obaviješteni da je za izgradnju kanalizacijske 

mreže i vodovodnih cjevovoda na području naselja Brseč odobren iznos od 5.2 milijuna Kuna, te je u 

srpnju 2019. godine potpisan ugovor o financiranju. 

Ukupna vrijednost prijavljenog projekta iznosi skoro 8 milijuna Kuna. Vrijednost izgradnje i 

dijela općih troškova od 5.2 milijuna Kuna financira se iz Mjere M07 »Temeljne usluge i obnova sela u 

ruralnim područjima« gdje su EU sredstva u iznosu od 85%, a sredstva Ministarstva poljoprivrede u 

iznosu od 15%. Ostatak iznos odnosi se na PDV i neprihvatljive opće troškove koje sufinanciraju Općina 

Mošćenička Draga i Liburnijske vode.  

Sa radovima se započelo krajem 2019 godine, a planirani završetak gradnje je do ljeta 2020. 

godine kako bi već ovu ljetnu sezonu omogućili građanima priključenje na sustav sanitarne kanalizacije. 



 

Investitor:  Liburnijske vode d.o.o. 

Financiranje: putem Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 

   Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (85%) 

   Mjera 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ 

Podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male 
infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu 
energije“ 

Operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, 
odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“ 

Ministarstvo poljoprivrede (15%) 

       Sufinanciranje: Općina Mošćenička Draga i Liburnijske vode d.o.o. 

       Građevinska    
       dozvola:  KLASA:   UP/I-361-03/18-06/74 
   URBROJ: 2170/1-03-06/2-18-04 
   Opatija, 16.srpnja 2018.godine 
   Pravomoćnost: 16.kolovoza 2018.godine 

     Izvođač:  Građevinar d.o.o., Čabar 

     Nadzorni inženjer:     Zvonimir Kurbanović, dipl.ing.građ. 

     Info kontakt:              Radna jedinica Razvoj i investicije 

   051/ 505-201 

 

 

 


