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Temeljem članka 88. stavak 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave («Narodne novine» broj 117/93, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01,
147/03, 150/02, 147/03, 132/06, 73/08) i članka 32. Statuta Općine Kukljica («Službeni
glasnik Općine Kukljica» broj: 4/09 i 7/09) Općinsko vijeće Općine Kukljica na 14. sjednici,
održanoj dana 03. studenog 2010. godine , donosi
Z A K LJ U Č A K
I
Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenom uvidu u proračun i financijske
izvještaje Općine Kukljica za 2009. godinu.
II
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Kukljica“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA

KLASA:021-05/10-01/14
URBROJ: 2198/22-10-01
Kukljica, 03. studenog 2010.
Predsjednik
Franko Kurić
Temeljem članka 39. stavka 2. i članka 43. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj:
87/08) te članka 32. stavka 1. Statuta Općina Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“
broj: 4/09 i 7/09), Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 14. sjednici održanoj dana 03.
studenog 2010. godine donosi

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
OPĆINE KUKLJICA ZA 2010. GODINU

I
Izmjene i dopune Proračuna Općine Kukljica za 2010. godinu u iznosu od 6.228.000,00 kuna
objavljene u „Službenom glasniku Općine Kukljica“ broj: 9/09), od 21. prosinca 2009.
godine, mjenjaju se i iznose 5.343.543,24 kune, a sastoje se od:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
RAZLIKA VIŠKA /MANJKA

PLAN
6.228.000,00 kn
0,00 kn
2.523.000,00 kn
3.705.000,00 kn
0,00 kn

Povećanje/
NOVI PLAN
Smanjenje
-884.456,76 kn 5.343.543,24 kn
0,00 kn
0,00 kn
195.500,00 kn 2.718.500,00 kn
-1.770.000,00 kn 1.935.000,00 kn
-690.043,24 kn

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
www.opcina.kukljica.hr
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-583.043,24 kn

0,00 kn

-583.043,24 kn

C. RAČUNN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
Primici od nefinancijske imovine i
0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

zaduživanja
Izdaci za financijsku imovinu i otplate
zajmova

0,00 kn

107.000,00 kn

107.000,00 kn

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE

0,00 kn

-107.000,00 kn

-107.000,00 kn

-583.043,24 kn

583.043,24 kn

0,00 kn

VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETHODNE
GODINE +NETO
FINANCIRANJE/ZADUŽIVANJE

II
Prihodi i primici i rashodi i izdaci po ekonomskoj funkciji, funkcijskoj, organizacijskoj,
programskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja utvrñuju se u Računu prihoda i rashoda za
2010. godinu.
III
Ove prve Izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u
„Službenom glasniku Općine Kukljica“.

KLASA: 400-06/10-01/14
URBROJ: 2198/22-10-01
Kukljica, 03. studenog 2010.

Predsjednik
Franko Kurić
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Na temelju članka 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 36/95,
70/97, 128/99, 57/00 i 129/00, 55/01, 26/03, 82/04, 110/04- Uredba i 38/09 ) i članka 32.
Statuta općine Kukljica («Službeni glasnik» Općine Kukljica broj 4/09 i 7/09), Općinsko
vijeće općine Kukljica na svojoj 14. sjednici održanoj dana 03. studenog, 2010. godine donosi

ODLUKU
IZMJENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA
Grañenja objekata i ureñaja komunalne infrastrukture
za 2010. godinu
I.
Ovom Odlukom mijenja se godišnji Program grañenja objekata I ureñaja komunalne
infrastructure za 2010. godinu („Službeni glasnik općine Kukljica“ broj: 9/09).

II
Točka I. mijenja se i glasi: „Sredstva za ostvarenje Programa čine:
1.450.000,00
-prihodi iz Državnog proračuna
-prihodi iz Općinskog proračuna
620.000,00
___________________________________________________________________
UKUPNI PRIHODI
2.620.000,00“

Točka II.. mijenja se i glasi: „
namjene:







III
Sredstva iz prethodne točke rasporeñuju se za slijedeće

Adaptacija zgrade Društvenog doma s okolišem
Sanacija divljeg odlagališta „Drage“
Izgradnja komunalne infrastrukture
Izgradnja javne rasvjete
Izgradnja groblja
Ureñenje nerazvrstanih cesta

1. Adaptacija zgrade Društvenog doma s okolišem
Ovim projektom nastavlja se adaptacija zgrade Društvenog doma s okolišem.
Projekt obuhvaća ureñenje trga, prilaznih prometnica, parkirališta, javnih WC-a, i sl.
Ukupna vrijednost projekta za 2010. godinu iznosi 1.100.000,00 kuna
2. Sanacija divljeg odlagališta „Drage“
U Proračunu 2010. godine predviña se nastavak sanacije divljeg odlagališta na području
Općine Kukljica, čija sanacija je započela 2007. godine. Ukupna vrijednost radova
predviña se 720.000,00 kuna.
3. Izgradnja komunalne infrastrukture
Nastavak izgradnje komunalne infrastrukture vodovod – kanalizacija planira se u
ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna. Ovim sredstvima planira se izrada projektne
dokumentacije na predjelu od objekta Ive Boško do objekta Vlada Opačića te od objekta
Ive Boška do objekta Mileve Mavra.

www.opcina.kukljica.hr
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4. Izgradnja javne rasvjete
Nastavka izgradnje komunalne infrastrukture javne rasvjete na području općine Kukljica u
dijelovima naselja gdje ista nije bila izgrañena.
Za izgradnju javne rasvjete u 2010. godini planira se utrošiti 50.000,00 kuna.
5. Izgradnja Groblja
U proračunu Općine Kukljica osigurana su sredstva u iznosu od 60.000,00 kuna za kupnju
zemljišta, kako bi se moglo izvršiti proširenje mjesnog groblja „Lokvica“.
6. Ureñenje nerazvrstanih cesta
Ovim se planira nastavak probijanja, širenja i ureñenja nerazvrstanih cesta na području
Općine Kukljica, radi lakšeg prometa i zaštite od požara.
Planira se u 2010. godini za ovu djelatnost utrošiti 40.000,00 kuna.“

III
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Kukljica».

KLASA: 363-02/10-01/14
URBROJ: 2198/22-10-01
Kukljica, 03. studenog, 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Franko Kurić
Na temelju članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj: 36/95,
70/97, 128/99, 67/00, 129/00, 55/01, 26/03, 82/04, 110/04- Uredba, 178/04 i 38/09) i članka
32. Statuta Općine Kukljica («Službeni glasnik Općine Kukljica» broj 4/09 i 7/09), Općinsko
vijeće Općine Kukljica na svojoj 14. sjednici održanoj dana 03. studenog 2010. godine,
donosi:
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA
ODRŽAVANJA OBJEKTA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2010 GODINU
Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se Program održavanja objekata i ureñaja komunalne infrastrukture
za 2010. godinu („Službeni glasnik općine Kukljica“ broj: 9/09).
Članak 2.

www.opcina.kukljica.hr
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U članku 1. stavka 2. točka 3. mijenja se i glasi „ U Proračunu Općine Kukljica za održavanje
objekata i ureñaja komunalne infrastrukture osigurana su ukupna sredstva u visini od
365.000,00 kuna“.
Članak 3.
U članku 2. stavka 1. mijenja se i glasi: „Program održavanja objekta i ureñenje komunalne
infrastrukture Općine Kukljica čine:
1. održavanje i čišćenje javnih površina
2. održavanje javna rasvjeta
1. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
Ovim poslovima predviñeno je održavanje čistoće javnih površina (ulica, trgova, prostora
oko spomenika i sl.), košenje trave i raslinja uz ulice i nerazvrstane ceste i putove.
Za održavanje i čišćenje javnih površina u Proračunu Općine Kukljica odreñuje se iznos
sredstava u visini od 25.000,00 kuna.
2. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Za potrošnju električne energije za javnu rasvjetu, održavanje instalirane – postojeće javne
rasvjete, kupnja rezervnih dijelova i postavljanja novih rasvjetnih tijela.
Za javnu rasvjetu u proračunu Općine Kukljica odreñuje se iznos sredstava u visini od
340.000,00 kuna“.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Kukljica».

KLASA: 400-01/10-01/14
URBROJ: 2198/22-10-01
Kukljica, 03. studenog 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Franko Kurić
Na temelju članka 9 a., stavka 4. Zakona o fondovima za kulturu («Narodne novine», broj
49/90. i 27/93), i članka 32. Statuta Općine Kukljica («Službeni glasnik Općine Kukljica»,
broj 04/09 i 07/09), Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 14. sjednici održanoj 03.
studenog .2010. godine donijelo je

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA

www.opcina.kukljica.hr
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JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE KUKLJICA ZA 2010.
GODINU
I
Ovom Odlukom mijenja se Program javnih potreba u kulturi Općine Kukljica za 2010. godinu
(„Službeni glasnik općine Kukljica“ broj: 9/09).
II
Točka I. mjenja se i glasi: „Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz
proračuna Općine Kukljica za 2010. godinu jesu aktivnosti od značajnog interesa za
stanovništvo Općine Kukljica.
Za potrebe u kulturi u proračunu Općine Kukljica za 2010. godinu planirano je 151.500,00
kuna.
Gore navedeni iznos dijeli se kako slijedi:
 Udruga žena „Kukljica“
36.000,00 kuna
 KUD Kukljica
36.000,00 kuna
 Foto klub „Kornat“
4.500,00 kuna
 Udruga unirovljenika
5.000,00 kuna
 T.Z.O. Kukljica
90.000,00 kuna“
III
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Kukljica».
KLASA: 021-05/10-01/14
URBROJ: 2198/22-10-01
Kukljica, 03. studenog. 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA
Predsjednik
Općinskog vijeća
Franko Kurić
___________________________________________________________________________
Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 73/97, 27/01, 59/01,
89/01, 103/03 i 44/06) i članka 32. Statuta Općine Kukljica («Službeni glasnik Općine
Kukljica» broj: 04/09 i 07/09), Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 14. sjednici
održanoj dana 03. studenog 2010. godine donosi:

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA
SOCIJALNU SKRB
ZA 2010. GODINU
Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se Program javnih potreba za socijalnu skrb za 2010. godinu
(„Službeni glasnik općine Kukljica“ broj: 9/09).

www.opcina.kukljica.hr
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Članak 2.
U članku 1. stavka 6. mijenja se i glasi: „Općina Kukljica u 2010. godini u svom Proračunu za
potrebe socijalne skrbi planirala je sredstva u iznosu od 157.000,00 kuna.
Članak 3.
U članku 2. stavka 1. točka 3. mijenja se i glasi: „Općina Kukljica će izdvojiti jednokratnu
novčanu pomoć za svako novoroñeno dijete roditelja s prebivalištem na području Općine
Kukljica.
Proračunom se planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 25.000,00 kuna”.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Kukljica».
KLASA: 550-01/10-01/14
URBROJ: 2198/22-10-01
Kukljica, 03. studenog 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA
Predsjednik
Općinskog vijeća
Franko Kurić
Na temelju članka 74. Zakona o športu «»Narodne novine», broj 71/06) članka 32. Statuta
Općine Kukljica («Službeni glasnik Općine Kukljica», broj 04/09 i 07/09), Općinsko vijeće
Općine Kukljica na 14. sjednici održanoj dana 03. studenog 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA
JAVNIH POTREBA U ŠPORTU NA PODRUČJU OPĆINE KUKLJICA U
2010. GODINI
I
Ovom Odlukom mijenja se Program javnih potreba u športu na području Općine Kukljica za
2010. godinu („Službeni glasnik općine Kukljica“ broj: 9/09).
II
Točka I. mjenja se i glasi: „Utvrñuje se da su javne potrebe u športu na području Općine
Kukljica u 2010. godini:
a) poticanje i promicanje športa provoñenjem dijela programa tjelesne zdravstvene
kulture
b) treninzi, organiziranje i provoñenje sustava domaćih i meñunarodnih natjecanja, te
opća i posebna zdravstvena zaštita športa,
c) stručni rad u športu i izobrazbi što su u funkciji realizaciji javnih potreba..
Za zadovoljavanje potreba iz ovog programa u Proračunu Općine Kukljica za 2010. godinu,
osiguravaju se sredstva koja će se dodijeliti korisnicima tijekom 2010. godine.

www.opcina.kukljica.hr
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Ukupan iznos sredstava osiguranih u proračunu je 6.000,00 kuna.
Sredstva se rasporeñuju na slijedeći način:
 D.Š. R. Kukljica
 N.K. Sv. Mihovil
 K.K. Otok Ugljan

3.000,00 kuna
1.500,00 kuna
1.500,00 kuna“

III
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Kukljica».
KLASA: 021-05/10-01/14
URBROJ: 2198/22-10-01
Kukljica, 03. studenog 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Franko Kurić
___________________________________________________________________________
Na temelju članka 2. i 12. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i
kandidata (Narodne novine br. 1/07.) i članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik
Općine Kukljica“ broj: 4/09 i 7/09.) Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 14. sjednici
održanoj dana 03. studenog 2010. godine donijelo je
ODLUKU
O FINANCIRANJU POLITIČKIH STRANAKA
I NEZAVISNIH ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA
IZ PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA
Članak 1.
Ovom Odlukom ureñuje se način i uvjeti financiranja političkih stranaka i nezavisnih članova
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kukljica.
Članak 2.
Političke stranke su pravne osobe koje politički djeluju u skladu s ciljevima utvrñenima
programom i statutom.
Nezavisni članovi Općinskog vijeća koji su izabrani s nezavisnih lista osnovanih sukladno
Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave imaju pravo na redovno financiranje sukladno odredbama ove Odluke kao i
političke stranke iz stavka 1. ovog članka.
Članak 3.
Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog
vijeća osiguravaju se u Proračunu Općine Kukljica u iznosu od 13.000,00 kn godišnje.
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Članak 4.
Pravo na financiranje iz članka 3. ove Odluke imaju političke stranke i nezavisne liste koje
imaju najmanje jednog člana u Općinskom vijeću.
Članak 5.
Financijska sredstva iz članka 3. ove Odluke politička stranka i nezavisni član Općinskog
vijeća može koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrñenih programom i statutom političke
stranke odnosno programom nezavisne liste.
Članak 6.
Sredstva iz članka 3. ove Odluke rasporeñuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava
za svakog člana Općinskog vijeća tako da pojedinoj političkoj stranci ili pojedinoj nezavisnoj
listi pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u trenutku konstituiranja Općinskog
vijeća.
Ukoliko pojedini član (ili članovi) nakon konstituiranja Općinskog vijeća napusti ili promijeni
članstvo u političkoj stranci ili nezavisni član pristupi političkoj stranci financijska sredstva
koja se rasporeñuju sukladno stavku 1. ovog članka ostaju političkoj stranci ili nezavisnoj listi
kojoj je član pripadao u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka financijska sredstva koja se
rasporeñuju sukladno stavku 1. ovog članka pripadaju političkoj stranci koja je pravni
slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.
Članak 7.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola političkoj stranci ili
nezavisnoj listi pripada i pravo na naknadu u visini 10% iznosa predviñenog po svakom članu
odrečenog temeljem članka 6. stavka 1. ove Odluke.
Članak 8.
Odluku o rasporeñivanju sredstava donosi Povjerenstvo za Statut i Poslovnik.
Članak 9.
Rasporeñena sredstva doznačuju se na žiro-račun ogranka političke stranke a za nezavisne
članove na poseban žiro-račun koji su dužni otvoriti za redovito financiranje djelatnosti,
tromjesečno u jednakim iznosima.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objaviti će se u „Službenom
glasniku Općine Kukljica“, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2011. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA
KLASA: 021-05/10-01/14
URBROJ: 2198/22-10-01
Kukljica, 03. studeni 2010.
Predsjednik
Općinskog vijeće
Franko Kurić
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Na temelju članka 23. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“ broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst,
82/04., 178/04, 38/09 i 79/09.) i članka 32. Statuta Općine Kukljica (“Službeni glasnik Općine
Kukljica” broj 4/09 i 7/09), Općinsko vijeće Općine Kukljica, na sjednici 14. sjednici
održanoj dana 13. studenog 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnoj naknadi

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrñuju se obveznici, uvjeti i mjerila za plaćanje komunalne
naknade na području Općine Kukljica (u daljnjem tekstu: Općina).
Članak 2.
Komunalna naknada je prihod proračuna Općine. Sredstva komunalne naknade
namijenjena su financiranju obavljanja slijedećih komunalnih djelatnosti:
1. odvodnja atmosferskih voda,
2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
3. održavanje javnih površina,
4. održavanje nerazvrstanih cesta,
5. održavanje groblja i krematorija,
6. javna rasvjeta.
Članak 3.
Komunalna naknada plaća se na cijelom području Općine.
Članak 4.
Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici:
1. stambenog prostora,
2. poslovnog prostora,
3. garažnog prostora,
4. grañevinskog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
5. neizgrañenog grañevinskog zemljišta.
Članak 5.
Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Jedinstveni upravni odjel Općine (u daljnjem tekstu:
Upravni odjel) u rokovima i u postupku koji je propisan zakonom.
Protiv rješenja o komunalnoj naknadi može se izjaviti žalba upravnom tijelu
županije u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva.
Izvršno rješenje o komunalnoj naknadi izvršava se u upravnom postupku kojeg
pokreće Upravni odjel, na način odreñen propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak
odnosno dobit.
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Članak 6.
Obveznik plaćanje komunalne naknade iz članka 4. ove Odluke dužan je u roku od
15 dana od dana nastanka obveze ili promjene osobe obveznika istu prijaviti Upravnom
odjelu.
Obveznik plaćanja komunalne naknade koji ne postupi sukladno stavku 1. ovog
članka, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu godišnje komunalne naknade.
Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaj iz stavka 2. ovog članka
pokreće pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

II. PODRUČJA ZONA

Članak 7.
Na području Općine utvrñuju se jedna zona za odreñivanje visine komunalne
naknade, kako slijedi:
- prva zona: obuhvaća cijelo naselje Općine.
III. KOEFICIJENT ZONA (Kz) ZA POJEDINE ZONE

Članak 8.
Koeficijent zone (Kz) za pojedine zone iznosi kako slijedi:
1. za prvu zonu - 1,0

IV. KOEFICIJENT NAMJENE (Kn)
Članak 9.
Koeficijent namjene za stambeni, garažni, poslovni prostor, grañevinsko zemljište
koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrañeno grañevinsko zemljište,
iznosi kako slijedi:
Red. br.
1.
2.
3.

4.

Vrsta djelatnosti
Neizgrañeno grañevinsko zemljište
Stambeni prostor i garažni prostor
- obrazovanje i odgoj
- djelatnosti opće/obiteljske medicine
- neprofitne organizacije
- udruge
- sportska društva
- druge srodne djelatnosti
- proizvodne djelatnosti
- cvjećarstvo
- ribarstvo
- poljoprivreda
- prerañivačka djelatnost
- grañevinarstvo
- knjigovodstvene usluge
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- komunalne djelatnosti
- frizerski salon i salon za uljepšavanje
- djelatnost za njegu i održavanje tijela
- održavanje i popravak motornih vozila
- elektro radionice
- popravak aparata za domaćinstvo te oprema za
vrt i kuću
- djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih
usluga
- druge srodne djelatnosti
- fitnes centri
- agencija za promidžbu
- ljekarne
- druge srodne djelatnosti
- djelatnosti pripreme i usluživanja pića
- slastičarne
- djelatnosti restorana i ostalih objekata za
pripremu i usluživanja hrane
- trgovina na veliko i malo
- druge srodne djelatnosti
- prijenos električne energije
- distribucija električne energije
- središnje bankarstvo
- djelatnost kockanja i klañenja
- mjenjačnice
- djelatnost žičane i bežične telekomunikacije
- iznajmljivanje i upravljanje vlastitim
nekretninama
- marine i suhe marine
- djelatnost turističke agencije
- agencija za poslovanje nekretninama
- druge srodne djelatnosti
- otvoreni poslovni prostori
- otvorena skladišta
- ostali otvoreni prostori koji služe za obavljanje
poslovne djelatnosti
- hoteli i slični smještaji
- apartmanska naselja
- pansioni
- moteli
- turističke vile
- kampovi i prostori za kampiranje
- drugi smještajni objekti

04. studenog 2010. godine

6,00

8,00

9,00

10,00

10 % koeficijenta
namjene koji je
odreñen za
poslovni prostor
1,5 % od ukupnog
godišnjeg prihoda
iz prethodne
godine

Članak 10.
Za poslovni prostor i grañevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne
djelatnosti, u slučaju kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci u
kalendarskoj godini, koeficijent namjene umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od
koeficijenta namjene za stambeni prostor, odnosno neizgrañeno grañevinsko zemljište.
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U slučaju iz stavka 1. ovog članka, obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je
dostaviti odgovarajuću dokumentaciju Ureda državne uprave, Službe za gospodarstvo kojom
dokazuje da je registriran da poslovnu djelatnost obavlja sezonski odnosno ne više od šest
mjeseci u kalendarskoj godini.
Članak 11.
Kada se u novoizgrañenom poslovnom prostoru ne obavlja poslovna djelatnost
koeficijent namjene iznosi 2,00 sve do početka obavljanja djelatnosti.

V. VISINA I OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE

Članak 12.
Visina komunalne naknade odreñuje se ovisno o zoni u kojoj se nekretnina nalazi i
vrsti nekretnine iz članka 4. ove Odluke.
Mjesečni iznos komunalne naknade utvrñuje se množenjem površine predmetne
nekretnine, vrijednosti obračunske jedinice – boda (B), koeficijenta zone (Kz) i koeficijenta
namjene (Kn).
Vrijednost boda (B) odreñuje odlukom predstavničko tijelo jedinice lokalne
samouprave do kraja studenog za sljedeću kalendarsku godinu, nakon donošenja odluke o
komunalnoj naknadi.
Članak 13.
Visina komunalne naknade po m2 obračunske površine, obračunska površina i
mjesečni iznos komunalne naknade za svakog obveznika utvrñuje se rješenjem o
komunalnoj naknadi kojeg donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom
tijelu Zadarske županije.

VI. ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 14.
Komunalna naknada plaća se mjesečno, najkasnije do 15-og u mjesecu za tekući
mjesec.
Na dospjeli iznos neplaćene komunalne naknade obveznik plaćanja komunalne
naknade plaća zateznu kamatu po stopi odreñenoj važećim propisima.
Rješenje o ovrsi radi naplate duga komunalne naknade donosi pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela, u postupku i na način odreñen propisima o prisilnoj naplati poreza na
dohodak, odnosno dobit.
Članak 15.
Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje od prvog dana slijedećeg mjeseca u
odnosu na mjesec u kojem je nastala osnova za plaćanje komunalne naknade, a prestaje
istekom mjeseca u kojem je prestala postojati osnova za plaćanje.
Odredba stavka 1. ovog članka odgovarajuće se primjenjuje i na svaku drugu
promjenu koja utječe na visinu komunalne naknade.

www.opcina.kukljica.hr

Stranica - 24 - broj 10

„Službeni glasnik Općine Kukljica“

04. studenog 2010. godine

VII. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE
Članak 16.
Od obveze plaćanja komunalne naknade potpuno će se osloboditi vlasnici odnosno
korisnici nekretnina kako slijedi:
1. Općina u slučajevima u kojima bi kao vlasnik ili korisnik zgrada i grañevinskog
zemljišta bila neposredan obveznik plaćanja komunalne naknade,
2. javne ustanove iz oblasti javnih potreba čiji je osnivač Općina,
3. pravne osobe koje obavljaju vatrogasnu djelatnost i udruge u vatrogastvu,
4. objekti i prostori kojima se koristi Hrvatska vojska za djelatne potrebe obrane
(vojarne, vježbališta i slično),
5. domovi umirovljenika čiji je osnivač Općina,
7. vjerske zajednice za obavljanje vjerske i obrazovne djelatnosti,
8. sportski objekti u vlasništvu Općine.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela donosi Rješenje o
potpunom oslobañanju od plaćanja komunalne naknade.
Sredstva iz kojih će se namiriti iznos za slučaj oslobañanja od plaćanja komunalne
naknade iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se u Proračunu Općine.
Članak 17.
U postupku godišnjeg dodjeljivanja nagrada za najureñenije okućnice i balkone na području
Općine, vlasnik okućnice ili balkona čija okućnica ili balkon bude proglašena najureñenijom
u tekućoj godini, oslobodit će se plaćanja komunalne naknade na rok od 6 mjeseci za period
od 01. siječnja do 30. lipnja naredne godine.
Sredstva iz kojih će se namiriti iznos za slučaj oslobañanja od plaćanja komunalne
naknade iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se u Proračunu Općine.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka pročelnik Jedinstvenog upravni odjel donosi Rješenje o
djelomičnom oslobañanju od plaćanja komunalne naknade.
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 18.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi KLASA:
021-05/08-01/9, URBROJ: 2198/22-08-01, od 28. studenog 2008. godine i Odluka o visini
koeficijenta zone KLASA: 021-05/08-01/9, URBROJ: 2198/22-08-01, od 28. studenog 2008.
godine.
Članak 19.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim glasniku Općine
Kukljica“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2011. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA
KLASA: 021-05/10-01/14
URBROJ: 2198/22-10-01
Kukljica, 03. studenog 2010.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Franko Kurić
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Na temelju članka 25. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“ broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst,
82/04., 178/04, 38/09 i 79/09.) i članka 32. Statuta Općine Kukljica (“Službeni glasnik Općine
Kukljica” broj 4/09 i 7/09), Općinsko vijeće Općine Kukljica, na sjednici 14. sjednici
održanoj dana 03. studenog 2010. godine, donijelo je
ODLUKU
o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade

Članak 1.
Vrijednost boda (B), koja je osnova za obračun visine komunalne naknade u Općini Kukljica
iznosi 0,31 kn/m2.
Vrijednost boda iz stavka 1. ovog članka jednaka je mjesečnoj visini komunalne naknade po
m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Općine Kukljica.
Članak 2.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini vrijednosti boda
KLASA: 022-05/08-01/09, URBROJ: 2198/22-08-01 od 28. studenog 2008. godine.
Članak 3.
Ovo Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Kukljica“ i primjenjivat će se od 01. siječnja 2011. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA
KLASA: 021-05/10-01/14
URBROJ: 2198/22-10-01
Kukljica, 03. studenog 2010.
Predsjednik Općinskog
vijeća
Franko Kurić
Temeljem članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj:
26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04 i 38/09) te članka 32. Statuta Općine
Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 4/09 i 7/09), Općinsko vijeće Općine
Kukljica na svojoj 14. sjednici održanoj dana 03. studeni 2010. godine, donosi:
ODLUKU
O KOMUNALNOM DOPRINOSU
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom odreñuju se uvjeti i način utvrñivanja visine komunalnog doprinosa, te visina
komunalnog doprinosa na području Općine Kukljica:
-

jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrñena po m3 grañevine
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način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa
opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti
djelomično ili potpuno oslobañanje od komunalnog doprinosa
izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog
oslobañanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.
Prihodi komunalnog doprinosa su namjenska sredstva i koriste se za grañenje objekta i
ureñaja komunalne infrastrukture za:
1.
2.
3.
4.

javne površine
nerazvrstane ceste
groblja
javnu rasvjetu.

Članak 3.
1. Komunalni doprinos je prihod proračuna Općine Kukljica.
2. Komunalni doprinos plaća vlasnik grañevne čestice na kojoj se gradi grañevina,
odnosno investitor.
3. Plaćanje komunalnog doprinosa vlasnik grañevine čestice, odnosno investitor
sudjeluje u podmirenju troškova izgradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture
utvrñenih Programom.
4. Sredstvima komunalnog doprinosa financira se: pribavljanje zemljišta na kojem se
grade objekti i ureñaji komunalne infrastrukture iz članak 2 stavka 1. ove Odluke,
rušenje postojećih objekata i ureñaja, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih
instalacija, te radovi na sanaciji tog zemljišta.
5. Komunalnim doprinosom nisu obuhvaćeni troškovi priključka grañevinske čestice na
objekte i ureñaje komunalne infrastrukture.
II. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 4.
Utvrñuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m3 grañevine po vrsti objekta i
ureñaja komunalne infrastrukture, odreñene u kunama po m3 grañevine, kako slijedi:
- javne površine
34,50 kuna
- nerazvrstane ceste
34,50 kuna
- groblja
34,50 kuna
- javna rasvjeta
34,50 kuna
u ukupnom iznosu od 138,00 kuna po m3“
Članak 5.
Komunalni doprinos obračunava se u skladu sa obujmom, odnosno po m3 (prostornom metru)
grañevine koja se gradi na grañevnoj čestici.
Kod grañevine koja se uklanja zbog grañenja nove grañevine ili kada se postojeća grañevina
dograñuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju
grañevinu.
Za pomoćne prostore u zgradi kao što su podrum u kojem je spremište, garaže ili pomoćne
objekte koji su predviñeni grañevnom dozvolom (garaže, gospodarski objekt, spremište) plaća
se komunalni doprinos po jedinstvenoj cijeni odreñenoj u članku 4. ove Odluke.
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Stavak 2. ovog članka primjenjuje se samo u slučaju kad je vlasnik za prethodnu grañevinu
posjedovao pravomoćni akt nadležnog tijela na temelju kojeg se dozvoljava gradnja odnosno
ako je grañevina sagrañena prije 15. veljače 1968. godine za što vlasnik grañevine posjeduje
uvjerenje izdano od strane nadležnog tijela.

Članak 6.
Iznimno od odredbi članka 5. ove odluke za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge
otvorene grañevine komunalni se doprinos obračunava po m2 tlocrtne površine te grañevine,
pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m2
izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun po m3
grañevine.
III. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 7.
Rješenje o komunalnom doprinosu donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Kukljica u postupku pokrenutom po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti.
Komunalni doprinos se plaća u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti rješenja o utvrñivanju
komunalnog doprinosa.
Akt na temelju kojeg se može graditi, ne može se izdati prije nego je za istu grañevinu
izvršena uplata komunalnog doprinosa ili kod obročne uplate prve rate.
Potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu izdaje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Kukljica.
Izvršno rješenje o komunalnom doprinosu izvršava pročelnik Jedinstveni upravnog odjela
Općine Kukljica u postupku i na način odreñen propisima o prisilnoj naplati poreza na
dohodak odnosno dobit.
Članak 8.
Obveza plaćanja komunalnog doprinosa nastaje po pravomoćnosti rješenja, a plaća se
odjednom.
Općinski načelnik Općine Kukljica može na zahtjev investitora odobriti obročno plaćanje
komunalnog doprinosa do 6 obroka, s time da za svaku slijedeću ratu naplaćuje odgovarajuću
kamatu.
Članak 9.
Obvezniku plaćanja odobriti će se obročno plaćanje komunalnog doprinosa ukoliko kao
osiguranje plaćanja dostavi jedno od slijedećih instrumenata osiguranja plaćanja (sukladno
članku 122. Općeg poreznog Zakona, NN RH 147/08):
- neopozivu garanciju banke ili druge financijske organizacije ovlaštene za obavljanje platnog
prometa koju odredi Jedinstveni upravni odjel;
-zalog vrijednosnih papira – vrijednosnica (vlasničkih i vjerovničkih) i tražbina (uključujući i
tražbine po osnovi udjela u kapitalu);
- prijedlog za upis založnog prava na nekretninama, pokretninama i pravima grañenja;
- jamstvo druge osobe uz uvjet da osoba koja vlastitim jamstvom osigurava naplatu mora biti
vlasnik imovine koja odgovara visini komunalnog doprinosa.
IV. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA
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Članak 10.
Općinski načelnik Općine Kukljica može osloboditi u potpunosti ili djelomično obveze
plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade grañevine namijenjene zdravstvenoj
djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, športu, te predškolskom, osnovnom i
srednjem obrazovanju, te grañevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koja su u
vlasništvu ili suvlasništvu Općine Kukljica i Zadarske županije.
Članak 11.
Stanovnik Općine Kukljica koji je trajno nastanjen i ima prebivalište na području Općine
Kukljica najmanje 10 godina bez prekida, računajući od dana zaprimanja zahtjeva, odnosno
ako je ranije imao prebivalište na području Općine Kukljica najmanje 10 godina te se
ponovno trajno nastanio i ima prebivalište na području Općine Kukljica najmanje godinu dana
od zaprimanja zahtjeva, a što dokazuje potvrdom nadležnog državnog tijela i nema u
vlasništvu ili suvlasništvu obiteljski kuću ili stambeni objekt na području Općine Kukljica, a
što dokazuje ovjerenom izjavom ima jednokratno pravo na djelomično oslobañanje plaćanja
komunalnog doprinosa na način da plaća komunalni doprinos u visini od 10 % cijene
utvrñene u članku 4. ove Odluke, ukoliko ista nije namijenjena prodaji najmanje 7 godina od
dana pravomoćnosti rješenje o komunalnom doprinosu.
Članak 12.
U svrhu poticanja poduzetništva na području Općine Kukljica odobrava se investitoru,
obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa koji na dan podnošenja zahtjeva ima prebivalište
odnosno sjedište tvrtke ili obrta na području Općine Kukljica najmanje 10 godina što
dokazuje obrtnicom, rješenjem trgovačkog suda ili potvrdom nadležnog tijela, kada gradi ili
rekonstruira poslovnu grañevinu za obavljanje poslovne djelatnosti pravo na jednokratno
djelomično oslobañanje od plaćanja komunalnog doprinosa na način da plaća komunalni
doprinos u visini od 20 % cijene utvrñene u članku 4. ove Odluke, ukoliko ista nije
namijenjena prodaji najmanje 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o komunalnom
doprinosu.
Članak 13.
Stanovnik Općine Kukljica i investitor, obveznik plaćanja komunalnog doprinosa koji otuñi
nekretninu za koju je ostvario popust u slučajevima iz članka 11. i 12. ove Odluke prije roka
od 7 godina, dužan je uplatiti razliku komunalnog doprinosa do punog iznosa komunalnog
doprinosa za koji je ostvario popust, o čemu Jedinstveni upravni odjel Općine Kukljica donosi
novo rješenje za razliku neplaćenog komunalnog doprinosa.

Članak 14.
Obveznik komunalnoga doprinosa može uz suglasnost Općinske načelnice i sam snositi
troškove gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste, javnu
rasvjetu, te ulaganja u javne površine odnosno općinske projekte. Navedeni se troškovi
priznaju u iznos komunalnoga doprinosa uz predočenje vjerodostojnih isprava, pod uvjetima
utvrñenim pisanim ugovorom s jedinicom lokalne samouprave.
V. IZVORI SREDSTAVA U SLUČAJEVIMA OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA
KOMUNALNOG DOPRINIOSA
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Članak 15.
U slučaju osloboñenja od plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 10. ove Odluke, sredstva
potrebna za izgradnju objekta i ureñaja komunalne infrastrukture iz stavka 1. članka 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu, osigurat će se u proračunu Općine Kukljica iz sredstva
poreznih prihoda.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
U svim postupcima koji se vodi pred Upravnim odjelom za provedbu dokumenata prostornog
ureñenja i gradnje u kojima je u posebnom postupku potrebno razrezati komunalni doprinos, a
za koje su zahtjevi navedenom odjelu podneseni do dana stupanja na snagu ove Odluke,
komunalni doprinos će se obračunavati temeljem odluke o komunalnom doprinosu koja je
bila na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva.
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Kukljica“ .
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA
KLASA: 021-05/10-01/14
URBROJ: 2198/22-10-01
Kukljica, 03. studenog 2010.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Franko Kurić

Na temelju članka 47. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji („Narodne novine“ broj: 76/07
i 38/09) i članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 4/09 i
7/09), Općinsko vijeće Općine Kukljica na 14. sjednici održanoj dana 03. studenog 2010.
godine, prihvatilo je, slijedeće
IZVJEŠĆE
o stanju u prostoru za razdoblje od 2006. do 2010. godine
I UVOD
Odredbom članka 47. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji („Narodne novine“ broj: 76/07
i 38/09) odreñena je obveza izrade Izvješća o stanju u prostoru kojim se analizira stanje i
trendovi prostornog razvoja na temelju obveznih prostornih pokazatelja o stanju u prostoru,
provoñenje dokumenata prostornog ureñenja i drugih dokumenata te ocjenu stanja i prijedloga
za unapreñenje prostornog razvoja.
Posljednje Izvješće o stanju u prostoru za razdoblje od 2003. do 2006. godine doneseni su na
8. sjednici Općinskog vijeća Općine Kukljica održanoj dana 22. srpnja 2006. godine, te je
objavljeni u „Službenom glasniku Općine Kukljica“.
Po donošenju predmetnih dokumenata stupio je na snagu Zakona o prostornom ureñenju i
gradnji („Narodne novine“ broj: 76/07) i izmjene i dopune Zakona o prostornom ureñenju i
gradnji („Narodne novine“ broj: 38/09) kojim je propisano da se o stanju u prostoru na
području Općine izrañuje četverogodišnje izvješće.
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Ovo Izvješće o stanju u prostoru objedinjuje analizu svih aktivnosti i mjera koje su se
poduzimale u navedenom razdoblju u pojedinim područjima, te utvrñuje ostvareni rezultat u
odnosu na planirani učinak u gospodarenju i zaštiti prostora.
II DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA
1. Važeći dokumenti prostornog ureñenja
1.1. Na razini Republike Hrvatske:
Na razini države primjenjuju se slijedeći dokumenti prostornog ureñenja:
- Strategija prostornog ureñenja Republike Hrvatske (donesena u Zastupničkom domu Sabora
Republike Hrvatske 27. lipnja 1997.),
- Program prostornog ureñenja Republike Hrvatske (donesen 07. svibnja 1999. godine,
objavljen u „Narodnim novinama“ br. 50/99).
1.2. Na razini županije:
Na razini županije u primjeni je Prostorni plan Zadarske županije - temeljni dokument
prostornog ureñenja Županije, („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj: 2/01. 6/04, 2/05,
17/06 i 25/09).

1.3. Na razini Općine Kukljica:
Od dokumenata prostornog ureñenja, obveznih prema članku 55. o prostornom ureñenju i
gradnji („Narodne novine“ broj: 76/07 i 38/09), radi uspostave svrhovite organizacije,
korištenja i namjene prostora, te mjerila i smjernica za ureñenje i zaštitu, na području Općine
Kukljica u izvještajnom razdoblju na snazi su slijedeći dokumenti prostornog ureñenja i to:
1. Prostorni plan ureñenja Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj:
3/08)
2. Izmjene i dopune Prostornog plana ureñenja Općine Kukljica („Službeni glasnik
Općine Kukljica“ broj: 7/10)
3. Detaljni plan ureñenja „Luke Kukljica“ („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj:
7/04)
4. Izmjene i dopune Detaljni plan ureñenja „Luke Kukljica“ („Službeni glasnik Općine
Kukljica“ br. 3/07)
Prostornim planom ureñenja (PPU) Općine Kukljica utvrñeni su, shodno standardima izrade,
svi bitni elementi od dugoročnog značaja za ureñenje i zaštitu prostora, posebice
grañevinskog područja primjerenog procijenjenim potrebama razvoja, kao i smjernice zaštite
prirodnih i stvorenih vrijednosti.
Detaljnim planom ureñenja (DPU) „Luke Kukljica“ utvrñeni su svi elementi izgradnje,
ureñenja i zaštite prostora užeg centra Kukljice, a posebno zaštićenog obalnog pojasa.
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2. Prostorni planovi doneseni u razdoblju od 2006. do 2010. godine
U razdoblju obuhvaćenim ovim Izviješćem pristupilo se je izradi, te je Općinsko vijeće
Općine Kukljica, donijelo: Izmjene i dopune Detaljni plan ureñenja „Luke Kukljica“
(„Službeni glasnik Općine Kukljica“ br. 3/07), Prostorni plan ureñenja Općine Kukljica
(„Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 3/08) i Izmjene i dopune Prostornog plana
ureñenja Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 7/10).
3. Prostorni planovi u postupku izrade i donošenja
Općinsko vijeće Općine Kukljica donijelo je na 13. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2009.
godine Odluke o izradi Urbanističkih planova (UPU) gospodarske zone „Pod Debra“ UPU
broj: 17, gospodarske zone „Pod Vrh“ UPU broj: 18 i gospodarske zone „Kanat“ UPU broj:
18.
U razdoblju za koje se podnosi ovo izvješće donesena je Odluka o pokretanju postupka izrade
UPU-a dok se druge radnje nisu pokrenule.
4. Prostorni planovi izradi kojih se nije pristupilo
U razdoblju za koje se donosi ovo izvješće još se nije pokrenula izrada slijedećih UPU-a:
1. UPU stambene zone Mikulja
2. UPU stambene zone Mikulja vrh
3. UPU stambene zone uz uvalu Gnojišica
4. UPU stambene zone Kogolišča
5. UPU stambene zone Lokvica
6. UPU stambene zone Gnojišta
7. UPU stambene zone središnjeg dijela - sjever
8. UPU stambene zone iznad crkve
9. UPU stambene zone središnjeg dijela - jug
10. UPU stambene zone Kanat
11. UPU stambene zone pod Debra – sjever
12. UPU stambene zone pod Debra - jug
13. UPU zone ugostiteljsko-turističke namjene Zelena Punta
14. UPU zone ugostiteljsko-turističke namjene Rasovica-Pod Forča
15. UPU zone ugostiteljsko-turističke namjene Veliki Karantun
16. UPU zone rekreacije Sabuša
5. Ostali dokumenti vezani uz prostorno ureñenje
U razdoblju na koje se odnosi ovo Izvješće, od značaja za Općinu Kukljica doneseni su ili su
u izradi slijedeći važniji dokumenti vezani uz prostorno ureñenje:
- Programi i projekti iz oblasti komunalne infrastrukture.
III ANALIZA PROVOĐENJA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA TE
OCJENA PROVEDENIH MJERA I NJIHOVE UČINKOVITOSTI NA SVRHOVITO
GOSPODARENJE PROSTOROM
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1. Prostorni planovi
Uloga prostornih planova od odlučujućeg je značaja na svrhovito gospodarenje prostorom,
kao i na zaštitu vrijednosti prostora i okoliša. Stoga je o prostornom ureñenju i gradnji
(„Narodne novine“ broj: 76/07 i 38/09) propisano da dokumenti prostornog ureñenja imaju
snagu i pravnu prirodu podzakonskog propisa. Na osnovu prostornih planova izdaju se
dokumenti o gradnji, te vrši zaštita i unapreñenje okoliša. Mjere propisane prostornim
planovima najviše ovise o tijelima i institucijama koje ih provode, o osiguranim financijskim
sredstvima, kao i kontroli provoñenja i sankcioniranju povreda. Za ovo izvještajno razdoblje
može se konstatirati da pojedinačnih slučajeva nepoštivanja zakonske regulative i prostornih
planova još uvijek ima, ali da se njihov broj smanjuje.
2. Ureñenje grañevinskog zemljišta
Budući da Općina Kukljica ne raspolaže vlastitim zemljištem u odreñenim zonama,
Programom utvrñena je potreba otkupa zemljišta kao prioritetna mjera u ostvarenju
pretpostavki ureñenja pojedinih zona ili dijelova područja.
Tijekom izvještajnog razdoblja aktivnosti na otkupu zemljišta za proširenje mjesnog groblja
„Lokvica“ izvršene su do kraja. Ovog trenutka predstavlja problem stari dijo groblja a
posebice zemljišta otkupljeno 2001. godine gdje nisu sreñeni imovinsko-pravni odnosi i
gruntovno stanje, a takoñer kupoprodajni Ugovor sačinjen 2001. godine nije utemeljen na
Zakonu. Nakon geodetske izmjere koja je u tijeku pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Kukljica pristupit će postupku sreñivanja zemljišno-knjižnog stanja kod Općinskog
suda u Zadru, a o trošku Općine.
4. Izgradnja komunalne, društvene i druge infrastrukture na području Općine Kukljica
Izgradnja komunalne, društvene i ostale infrastrukture u ovom izvještajnom razdoblju bila je
od značaja u općinskom Proračunu Općine Kukljica. Za tu izgradnju korištena su namjenska
proračunska sredstva, a znatnu ulogu u sufinanciranju izgradnje imala je Republika Hrvatska.
Radovi su izvoñeni u skladu sa Programom gradnje objekata i ureñaja komunalne
infrastrukture, donesenim za svaku pojedinu godinu.
4.1. Prometnice
4.1.1. Županijske i lokalne ceste
Dinamika odvijanja radova na županijskim i lokalnim cestama bila je na razini prethodnih
godina. Ureñenje neasfaltiranih županijskih i lokalnih cesta odvijalo se je financiranjem
sredstava Državnog proračuna i proračuna Općine Kukljica.
4.1.2. Nerazvrstane ceste
Izgradnja i održavanje nerazvrstanih cesta u nadležnosti su Općine Kukljica. Tijekom
izvještajnog razdoblja ureñene su nerazvrstane ceste na području cijelog naselja Kukljica i
nečim dijelom probijeni i ureñeni protupožarni putovi na području k.o. Kukljica.
Ostali radovi probijanja protupožarnih putova predviñaju se izvršiti slijedećih godina.
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4.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
Planirani radovi na odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda izvedeni su na odvojku Pod
Debra.
4.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta
U izvještajnom razdoblju izgrañena je velikim dijelom nova javna rasvjeta koja je u dinamici
popraćena rekonstrukcijom i nadopunom postojeće javne rasvjete, a nositelj investicija bilo je
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Općina Kukljica.
4.4. Zbrinjavanje otpada
Tijekom izvještajnog razdoblja vršene su aktivnosti nabave komunalnog vozila za skupljanje i
odvoz komunalnog otpada, koja je uspješno realizirana i na taj način smanjila troškove
odvoza komunalnog otpada sa otoku na kopno.
Uz ovu značajnu aktivnost na području zaštite okoliša, može se ipak istaći da najveći značaj u
ovom razdoblju za Općinu ima program sanacije odlagališta komunalnog otpada Drage, a koji
je program podržan i prihvaćen od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
RH. Naime, Općina Kukljica zaključio je sa navedenim Fondom Ugovor o neposrednom
sudjelovanju Fonda u sufinanciranju programa sanacije, temeljem kojeg Fond za realizaciju
projekta sanacije osigurava 60%, a Općina Kukljica 40% ukupno potrebnih sredstava.
Postupak sanacije u ovom izvještajnom razdoblju u cijelosti je završen
IV OBJAVA
Ovo Izvješće o stanju u prostoru za razdoblje od 2006. do 2010. godine objavit će se u
„Službenom glasniku Općine Kukljica“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA
KLASA: 350-01/10-01/14
URBROJ: 2198/22-10-01
Kukljica, 03. studenog 2010.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Franko Kurić
Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(N.N. br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 36.
stavak 3. i članka 33. stavka 2. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“
broj: 4/09 i 7/09) Općinsko vijeće Općine Kukljica na 14. sjednici održanoj 03. studenog
2010.godine donijelo je
ODLUKU
o naknadi troškova za rad vijećnicima Općinskog vijeća
i njihovih radnih tijela

www.opcina.kukljica.hr

Stranica - 34 - broj 10

„Službeni glasnik Općine Kukljica“

04. studenog 2010. godine

Članak 1.
Odlukom o naknadi troškova za rad vijećnicima Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela
(u tekstu koji slijedi: Odluka), odreñuje se naknada troškova za rad u pojedinom tijelu, uvjeti
pod kojima se ostvaruje pravo na naknadu, način na koji se naknada isplaćuje, kao i druga
pitanja vezana uz naknadu troškova za rad.
Članak 2.
U smislu članka 1. ove Odluke naknada troškova za rad pripada:
1. vijećnicima Općinskog vijeća,
2. članovima radnih tijela Općinskog vijeća ( povjerenstva, komisije, odbori, Socijalno
vijeće i dr. ),
3. izvršnom tijelu Općine ( općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika)
4. službenicima Jedinstvenog upravnog odjela kada sjednicama prisustvuju izvan radnog
vremena.
Pravo na naknadu troškova za rad članovi Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela ostvaruju
kada su prisutni sjednici tijela kojeg su članovi.
Članak 3.
Naknada troškova za rad isplaćuje se u neto iznosu, kako slijedi:
1. predsjedniku Općinskog vijeća 2.000,00 kuna mjesečno
2. članovima Općinskog vijeća 250,00 kuna po sjednici
3. članovima radnih tijela 250,00 kuna po sjednici
4. izvršnom tijelu Općine - općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika 250,00
kuna po sjednici
5. službenicima Jedinstvenog upravnog odjela 250,00 kuna po sjednici.
Članak 4.
Naknade iz članka 3. ove Odluke obračunavaju se i isplaćuju na temelju Potvrde za isplatu
naknade za prisustvovanje sjednicama, a koju ovjerava potpisom pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela.
Ako osobe iz članka 3. ove Odluke, koje ostvaruju pravo na naknadu troškova, istog dana
sudjeluju u radu više tijela, ostvaruje pravo na isplatu naknade samo za sudjelovanje u radu
jednog tijela.
Članak 5.
Općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika koji svoju dužnost obavlja profesionalno i
službenici Jedinstvenog upravnog odjela, ne ostvaruje pravo na naknadu troškova za
sudjelovanje u radu tijela za vrijeme radnog vremena.
Članak 6.
Članovi Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela kad se upućuju na službeno putovanje u
zemlji ili inozemstvu imaju pravo na dnevnicu kao i na naknadu troškova za korištenje
privatnog automobila u službene svrhe, a prema propisima koji ureñuju naknade za službena
putovanja za korisnike koji se financiraju iz sredstava Državnog proračuna
Članak 7.
Sredstva za naknade utvrñene ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu Općine Kukljica.
Isplata naknade vrši se mjesečno, na temelju Potvrde o prisustvovanju sjednicama, na
žiro-račun korisnika naknade.
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Općinskom načelniku, zamjeniku općinskog načelnika i službenicima Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Kukljica isplata naknade vrši se mjesečno, zajedno s isplatom plaće ( naknada
je sastavni dio plaće), odnosno isplatom za volonterski rad.
Članak 8.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o odreñivanju visine naknade
članovima općinskog vijeća, stalnim i povremenim radnim tijelima Općinskog vijeća, stručnoj
službi Jedinstvenog upravnog odjela i izvršnim tijelima Općine Kukljica („Službeni glasnik
Općine Kukljica“ broj: 4/09 i Odluka o izmjenama i dopunama odluke („Službeni glasnik
Općine Kukljica“ broj: 6/10).
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Kukljica“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA
KLASA: 021-05/10-01/14
URBROJ: 2198/22-10-01
Kukljica, 03. studenog 2010.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Franko Kurić
Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne
novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka
32. i članka 45. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 4/09 i
7/09), Općinsko vijeće Općine Kukljica, na 14. sjednici održanoj dana 03. studenog 2010.
godine donosi
ODLUKU
o osnivanju i načinu rada radnog tijela Općinskog
vijeća Općine Kukljica
Članak 1.
U svrhu pripreme odluka iz djelokruga rada Općinskog vijeća Općine Kukljica, osniva se
radno tijelo te se ovom odlukom ureñuje sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnog
tijela.
Članak 2.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće kao stalno tijelo osniva:
1. Povjerenstvo za prostorno ureñenje, planiranje i zaštitu okoliša
Članak 3.
U radnom tijelu raspravlja se o prijedlozima odluka i drugih akata, te o drugim pitanjima iz
djelokruga Vijeća.
Radno tijelo raspravlja i o izvješćima pravnih osoba koja na temelju zakona ili odluka i drugih
akata Vijeća podnose Vijeću.
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Članak 4.
Radno tijelo ima predsjednika i četiri člana.
Predsjednika i članove stalnog radnog tijela Vijeće imenuje iz reda članova Vijeća, izvršnog
tijela, iz redova službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kukljica ili stručnih
suradnika.
Mandat predsjednika i članova radnog tijela traje do isteka redovitog četverogodišnjeg
mandata Vijeća, ako Vijeće ne odluči drugačije.
Članovi radnog tijela imaju pravo na naknadu za svoj rad u skladu s odlukom Vijeća.
Članak 5.
Ako predsjednik, odnosno član radnog tijela ne prisustvuje redovito sjednicama radnog tijela,
može biti razriješen članstva u radnom tijelu.
Prijedlog za razrješenje osobe iz stavka 1. ovog članka može podnijeti radno tijelo ili
predsjednik Vijeća.
Prijedlog iz stavka 2. ovog članka prosljeñuje se Povjerenstvu za izbor i imenovanja, koji ga
razmatra te upućuje Vijeću s odgovarajućim prijedlogom radi donošenja konačne odluke.
Ako Vijeće razriješi predsjednika ili člana radnog tijela, predsjednik Vijeća zatražit će od
ovlaštenog predlagatelja da umjesto razriješenog člana u roku od 15 dana od dana razrješenja
predloži novog kandidata.
Članak 6.
Predsjednik radnog tijela usklañuje rad radnog tijela s radom Vijeća i drugih radnih tijela,
saziva sjednice radnog tijela, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama radnog tijela.
Predsjednik radnog tijela surañuje s predsjednikom Vijeća, predsjednicima drugih radnih
tijela te s Općinskim načelnikom, zamjenikom Općinskog načelnika, Pročelnikom
Jedinstvenog upravnog odjela i voditeljima odsjeka.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika sjednicom radnog tijela predsjedava član
radnog tijela kojeg odredi radno tijelo.
Članak 7.
Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik radnog tijela na vlastiti poticaj, a dužan ju je sazvati
najkasnije u roku od osam dana na osnovi zaključka Vijeća, ili ako to zatraži predsjednik
Vijeća ili većina članova radnog tijela, uz navoñenje pitanja koje treba razmotriti na sjednici.
Ako predsjednik radnog tijela ne sazove sjednicu kada je to dužan učiniti, sjednicu će sazvati
predsjednik Vijeća.
Obavijest o sazivanju sjednice sa predloženim dnevnim redom mora se istaknuti na oglasnoj
ploči Općine Kukljica i objaviti na web stranici Općine Kukljica, najkasnije 3 dana prije
održavanja sjednice radnog tijela.
Članak 8.
Radno tijelo radi na sjednicama koje su javne.
O radu na sjednici vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o sudjelovanju u raspravi te o usvojenim
zaključcima.
U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.
Zapisnik potpisuje predsjednik radnog tijela i zapisničar.
Zapisnik se dostavlja članovima radnog tijela uz poziv za iduću sjednicu radnog tijela.
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Članak 9.
Radno tijelo može zauzimati stajališta o pitanjima iz svoga djelokruga samo ako je na sjednici
nazočna većina članova radnog tijela, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.
Članak 10.
Glasovanje na sjednici radnog tijela je javno, osim ako radno tijelo ne odluči drukčije.
Članak 11.
Radna tijela pokreću razmatranje pitanja iz svog djelokruga, a obvezatna su razmotriti svako
pitanje iz svoga djelokruga koje im se uputi na razmatranje ili za koje to zatraži predsjednik
Vijeća.
Članak 12.
Radi razmatranja pojedinih pitanja iz svoga djelokruga i priprema prijedloga o tim pitanjima,
radno tijelo može osnovati posebnu radnu skupinu, koja je sastavni dio radnog tijela i ne može
samostalno istupati i biti nositelj prava i obveza.
Članak 13.
Radno tijelo obvezno je o svim primjedbama, mišljenjima, stajalištima i prijedlozima
izvijestiti Vijeće.
Kad podnosi izvješće ili prijedlog Vijeću, radno tijelo odreñuje izvjestitelja koji će prema
zaključku radnog tijela, na vlastiti poticaj ili na zahtjev Vijeća, na sjednici obrazložiti
stajalište ili prijedlog radnog tijela.
Članak 14.
Radno tijelo obavezno je jednom godišnje, prilikom razmatranja izvješća o ostvarenju
proračuna za prethodnu godinu, Općinskom vijeću dostaviti pismeno izvješće o svom radu.
Članak 15.
Radno tijela meñusobno surañuje s drugim tijelima, a mogu održati zajedničku sjednicu te
Vijeću podnijeti i zajedničko izvješće o temi rasprave.
Članak 16.
Sjednici radnog tijela treba biti nazočna osoba koja je od strane predlagatelja odluke ili
drugog akta odreñena za izvjestitelja i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Kukljica u čijem djelokrugu je pojedini prijedlog ili pitanje koje radno tijelo razmatra.
U slučajevima kada Načelnik nije predlagatelj odluke ili drugog akta sjednici radnog tijela
treba biti nazočna osoba koju odredi Načelnik i izvjestitelj predlagatelja.
Radno tijelo može odlučiti da će o pojedinom prijedlogu provesti raspravu bez nazočnosti
osoba iz stavka 1. i 2. ovoga članka i o tome obvezno izvješćuje predsjednika Vijeća i
Načelnika.
Članak 17.
Predsjedniku radnog tijela u obavljanju njegovih poslova i zadaća pomaže službenik
Jedinstvenog upravnog odjela kojeg odredi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 18.
Radno tijelo može, u suglasju s odredbama ove Odluke i Poslovnika općinskog vijeća,
donijeti Poslovnik o radu, kojim će podrobnije urediti način svog rada.
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Članak 19.
Povjerenstvo za prostorno ureñenje, planiranje i zaštitu okoliša:
- razmatra i predlaže elemente politike prostornog ureñenja Općine Kukljica,
- razmatra i predlaže provoñenje urbanističke politike Općine Kukljica,
- razmatra pitanja koja se odnose na prostorno planiranje i zaštitu graditeljske baštine, zaštitu
prostornih resursa i usklañivanje prostornog razvoja te rješenja zaštite i promicanja zaštite
okoliša,
- obavlja i druge poslove odreñene Poslovnikom i aktima Vijeća.

Članak 20.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Kukljica“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA
KLASA: 021-05/10-01/14
URRBROJ: 2198/22-10-01
Kukljica, 03. studenog 2010.

Predsjednik
Općinskog vijeća

Franko Kurić
Na temelju članka 32. stavka 1. točke 16. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine
Kukljica“ broj 4/09 i 7/09), Općinsko vijeće Općine Kukljica, na 14. sjednici održanoj dana
03. studenog 2010. godine donosi
ODLUKU
o imenovanju članova Povjerenstva za prostorno ureñenje,
planiranje i zaštitu okoliša
Članak 1.
U Povjerenstvo za prostorno ureñenje, planiranje i zaštitu okoliša imenuju se:
1. ŠIME LISICA
2. ANTE MARTINOVIĆ
3. MICHAEL MAJPRUZ
4. JOSIP BURČUL
5. VANJA MARIČIĆ

- za predsjednika
- za člana
- za člana
- za člana
- za člana

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Kukljica“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA
KLASA: 021-05/10-01/14
URRBROJ: 2198/22-10-01
Kukljica, 03. studenog 2010.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Franko Kurić
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 4/09
i 7/09), Općinsko vijeće Općine Kukljica, na 14. sjednici održanoj dana 03. studenog 2010.
godine donosi
ODLUKU
Članak 1.
Ovom Odlukom pokreće se nagodba za kupnju dijela čestice 2034/2 upisane u zk. ul. 1227
k.o. Kukljica, vlasnika Ante i Križe Jaša u svrhu proširenja mjesnog groblja „Lokvica“ u
Kukljici.
Prije donošenja Odluke o otkupu zemljišta potrebno je utvrditi sa vlasnicima cijenu po m2
predmetne nekretnine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Kukljica“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA
KLASA: 021-05/10-01/14
URRBROJ: 2198/22-10-01
Kukljica, 03. studenog 2010.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Franko Kurić
Temeljem članka 4. stavka 1. točke 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne
novine" br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04-Uredba 178/04, 38/09 i 79/09) i članka
32. Statuta Općine Kukljica ("Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 4/09 i 7/09), Općinsko
vijeće Općine Kukljica, na svojoj 14. sjednici održanoj dana 03. studenog 2010. godine,
donosi
ODLUKU
o povjeravanju poslova komunalnom društvu „Sabuša II“ d.o.o.
I
Povjeravaju se poslovi obavljanja komunalne djelatnosti održavanja objekata i ureñaja
javne rasvjete na području Općine Kukljica uključivo podmirivanje troškova električne
energije, za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i
nerazvrstanih cesta komunalnom društvu „Sabuša II“ d.o.o. koje je u 100 % vlasništvu Općine
Kukljica.
II
Na temelju ove Odluke, Općinska načelnica Općine Kukljica sklopit će sa
komunalnim društvom „Sabuša II“ d.o.o., Ugovor o obavljanju komunalnih poslova iz točke I
ove Odluke, a kojim će se odrediti prava i obveze ugovornih strana sukladno propisima.
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III
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Kukljica“.
Klasa: 021-05/10-01/14
Ur. broj: 2198/22-10-01
Kukljica, 03. studenog 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA

PREDSJEDNIK
Franko Kurić
Temeljem članka 32. Statuta Općine Kukljica («Službeni glasnik Općine Kukljica» broj: 4/09
i 7/09) , Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 14. sjednici održanoj dana 03. studenog
2010. godine, donosi slijedeću:
ZAKLJUČAK
I
Prihvaća se prijedlog punomoćnika P.U.O. Pekare Kukljica za sklapanje izvansudske nagodbe
i to na način da po potpisu iste vl. Gjeke Prekpalaj uplati Općini Kukljica pola iznosa
dugovanja, a preostali dio do kraja prosinca 2010. godine do kada mora i napustiti predmetni
prostor.
Predstavničko tijelo predlaže da načelnica Općine Kukljica objavi javni natječaj za zakup
javne površine za postavljanje kioska za prodaju kruha i krušnih proizvoda, stime da P.U.O.
Pekara Kukljica kioske na javnu površinu postavi tek nakon što u cijelosti ispuni obvezu
preuzetu izvansudskom nagodbom.
Prijedlog nacrta izvansudske nagodbe sačinit će Jedinstveni upravni odjel Općine Kukljica.
II
Ovaj zaključak objavit će se u «Službenom glasniku Općine Kukljica».

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA

KLASA: 021-05/10-01/14
URBROJ: 2198/22-10-01
Kukljica, 03. 11. 2010.
Predsjednik Općinskog
vijeća
Franko Kurić
Na temelju članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 4/09
i 7/09), Općinsko vijeće Općine Kukljica, na 14. sjednici održanoj dana 03. studenog 2010.
godine donosi
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ODLUKU
Članak 1.
Oslobaña se ROSARIJA RANJ iz Kukljice, plaćanja naknade za priključak grañevine na
komunalnu infrastrukturu, jer je istoj provedenim postupovnim postupkom od strane
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kukljica utvrñeno da ostvaruje socijalni status.

Članak 2.
Imenovana iz članka 1. ove Odluke obvezuje se platiti komunalnom poduzeću „Sabuši“ d.o.o.
stvarni trošak materijala i radova za priključenje u ukupnom iznosu od 4.000,00 kuna.

Članak 3
Nakon stupanja na snagu ove Odluke pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Kukljica donijet će rješenje kojim će odlučiti o ovoj stvari.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Kukljica“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA
KLASA: 021-05/10-01/14
URRBROJ: 2198/22-10-01
Kukljica, 03. studenog 2010.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Franko Kurić
Na temelju članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 4/09
i 7/09), Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 14. sjednici održanoj dana 03. studenog
2010. godine, donosi slijedeći
ZAKLJUČAK
Članak 1.
Dostavljena Programska osnova za izradu urbanističkog plana ureñenja (UPU) turističke
zone Veliki Karantun u Kuklici predložena od strane Luke Udženije, nije nikakav pokazatelj
osmišljavanja i ureñenja turističke zone, te se predložena programska osnova ne prihvaća.

Članak 2.
Članak 2. Zaključka od 23. rujna 2010. godine („Službeni glasnik Općine Kukljica“
broj: 9/10) mijenja se i glasi:
„Za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća zatražiti od gdina. Luke Udženije i Davora
Martinovića da dostave grafički dio Idejnog projekta iz kojeg će se jasno iščitati namjere
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investitora o zahvatu u prostoru, odnosno na koji način i kojim sadržajima će se osmisliti
turistička zona Veliki Karantun“.
Članak 3.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Kukljica“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA
KLASA: 021-05/10-01/14
URBROJ: 2198/22-10-01
U Kukljici, 03. studenog 2010.
Predsjednik
Franko Kurić
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„Službeni glasnik Općine Kukljica“

04. studenog 2010. godine

„Službeni glasnik Općine Kukljica“ Službeno glasilo Općine Kukljica
Izdavač: Općina Kukljica
Urednik: Josip Burčul – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Kukljica
Kukljica, Kukljica b.b., telefon: 023/373-229; 373-590
Službeni glasnik objavljuje se i na: www.opcina.kukljica.hr

www.opcina.kukljica.hr

