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Na temelju čl. 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – 
Uredba, 178/04 i 38/09), članka 209. stavka 2. Zakona o vodama (NN broj: 153/09), članka 33. stavka 
4., 5. i 6. Prekršajnog zakona (NN broj: 107/07) te čl. 32, Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik 
Općine Kukljica“ broj: 4/09 i 7/09), Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 8. sjednici održanoj 
dana 23. veljače 2010. godine donosi 
 

O D L U K U 
o  

priklju čenju građevina  
na komunalnu infrastrukturu Op ćine Kukljica 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom utvrđuje postupak, tehničko-tehnološki uvjeti, rokovi za pojedine 
priključke, naknada za priključenje, način plaćanja naknade te provođenje nadzora i kaznene 
odredbe u svezi priključenja građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture (u 
daljnjem tekstu: komunalna infrastruktura) na području Općine Kukljica (u daljnjem tekstu: 
općine) i to: 

- objekte i uređaje za opskrbu pitkom vodom, 
- objekte i uređaje za odvodnju otpadnih voda (sustav javne kanalizacije). 

Članak 2. 

Pod građevinom u smislu ove Odluke razumijeva se: 

- svaka građevina za stanovanje, poslovna građevina ili gospodarska građevina  
  namijenjena za poljoprivrednu djelatnost, za čiju je gradnju potrebno Rješenje o  
  uvjetima građenja ili građevinska dozvola prema Zakonu o prostornom uređenju  
  i gradnji, 
- svaka privremena građevina za potrebe javnih manifestacija za čiju izgradnju nije   
  potrebna građevinska dozvola prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji. 

 

II. PRIKLJU ČENJE GRAĐEVINE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 

1. Postupak priključenja 

Članak 3. 

Vlasnik građevine dužan je priključiti svoju građevinu na komunalnu infrastrukturu za 
opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda. 

Članak 4. 

Vlasnik građevine, odnosno druge nekretnine dužan je podnijeti pisani zahtjev za 
priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih 
voda, u slijedećim rokovima: 
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- u roku od 3 mjeseca, a najkasnije u roku od 1 godine od primanja pisane obavijesti 
isporučitelja usluga o mogućnosti priključenja nakon završetka izgradnje 
komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom odnosno odvodnju otpadnih 
voda za području na kojem se nalazi građevina, 

- u roku od 3 mjeseca, a najkasnije u roku od 1 godine od primanja pisane obavijesti 
isporučitelja usluge od završetka izgradnje građevine na području na kojem je 
komunalna infrastruktura za opskrbu pitkom vodom odnosno odvodnju otpadnih 
voda već izgrađena. 

Ako vlasnik građevine, odnosno druge nekretnine ne postupi po odredbi stavka 
1. točke 1. i 2. ovog članka Jedinstveni upravni odjel Općine Kukljica na pisani 
prijedlog isporučitelja usluge donijet će rješenje u upravnom postupku o obvezi 
priključenja na teret vlasnika ili drugog zakonitog posjednika građevine, odnosno 
nekretnine te će se naplatiti putem ovrhe.   

Članak 5. 

Vlasnik građevine podnosi pisani zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu 
za opskrbu vodom i odvodnju otpadnih voda Komunalnom društvu »Sabuša« d.o.o. iz 
Kukljice (u daljnjem tekstu: Komunalno društvo). 

Zahtjev za priključenje iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti i korisnik građevine, 
ako je to pravo na njega prenio vlasnik građevine pisanim ugovorom. 

Podnositelj zahtjeva dužan je, uz zahtjev, priložiti: 

- preslik građevinske dozvole ili uvjerenja da je građevina sagrađena prije 15. 02. 1968. 
godine, 

- dva izvadaka položajnog nacrta iz katastra u izvorniku, 
- dokaz o vlasništvu, odnosno o pravu korištenja građevine zajedno sa ugovorom iz stavka 

2. ovog članka, 
- odobrenje za prekopavanje javnih površina (po potrebi), 
- pisana izjava vlasnika nekretnine kojom se dozvoljava preko nje postaviti priključni vod, 

ovjerena kod javnog bilježnika (po potrebi), 
- dokaz o podmirenim obvezama sufinanciranja izgradnje komunalne infrastrukture u 

Općini Kukljica, 
- dokaz o uplati naknade za priključenje Općini Kukljica. 

Članak 6. 

Komunalno društvo, zaprimljen zahtjev dostavlja Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Kukljica na suglasnost u roku od 2 dana od dana zaprimanja istog. Jedinstveni upravni 
odjel Općine Kukljica dužan je dostaviti odgovor u roku od tri dana, u suprotnom se smatra da 
je dao svoj pristanak. 

Po primljenoj suglasnosti Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kukljica, a na osnovi 
zahtjeva iz članka 5. ove Odluke, Komunalno društvo sklopit će sa vlasnikom građevine 
Ugovor o izvedbi kanalizacijskog odnosno vodovodnog priključka, ako za priključenje 
postoje tehničko-tehnološki uvjeti. 
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Ako za priključenje ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti, zahtjev za priključenje će se 
odbiti uz pisano obrazloženje zašto se građevina ne može priključiti u roku od 15 dana od 
dana prijema zahtjeva. 

Komunalno društvo obvezno je Ugovor iz stavka 2. ovoga članka sklopiti u roku od 15 
dana od dana prijema zahtjeva. 

Članak 7. 

Ugovor o izvedbi kanalizacijskog odnosno vodovodnog priključka osobito sadrži: 

- podatke o vlasniku odnosno korisniku, 
- podatke o građevini (adresu, katastarsku odnosno zemljišno knjižnu oznaku, 

namjenu i sl.), 
- tehničko-tehnološke uvjete za priključenje, 
- rokove za ispunjenje tehničko-tehnoloških uvjeta. 

Članak 8. 

Podnositelj zahtjeva obvezan je Komunalnom društvu platiti iznos u visini određene 
ugovorom o priključenju, koji iznos predstavlja stvarne troškove materijala i rada izračunate 
sukladno specifikaciji Komunalnog društva, u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora. 

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, podnositelj zahtjeva - fizička osoba, može 
Komunalnom društvu platiti iznos određen ugovorom o priključenju, 2 (kanalizacijski priključak) 
odnosno 3 (vodovodni priključak) mjesečne rate, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora 
Komunalnog društva. 

 
Stvarni troškovi materijala i rada iz stavka 1. ovog članka, sukladno specifikaciji Komunalnog 

društva koja je određena paušalno iz razloga jer svi varijabilni djelovi rada i materijala padaju na 
trošak vlasnika građevine, iznose za priključak na : 

 
- objekte i uređaje za opskrbu pitkom vodom u iznosu 4.000,00 kn, 
- objekte i uređaje za odvodnju otpadnih voda u iznosu od 2.400,00 kn. 

Članak 9. 

Komunalno društvo obvezno je izvršiti priključenje građevine na komunalnu 
infrastrukturu u roku od 30 dana od sklapanja Ugovora iz čl. 6. st. 2. ove odluke,  ako je 
utvrđeno da su od strane vlasnika odnosno korisnika građevine ispunjeni svi dati uvjeti 
(tehničko-tehnološki uvjeti i uplaćena sredstva iz čl. 8. st. 3. ove Odluke). 

Članak 10. 

 Vlasnik građevine koji se priključuje na javni sustav komunalne infrastrukture dužan 
je prije podnošenja zahtjeva za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu 
komunalnom društvu, podmiriti obvezu sufinanciranja izgradnje komunalne infrastrukture u 
Općini Kukljica, temeljem Ugovora zaključenog s Općinom Kukljica, što ujedno predstavlja 
uvjet za sklapanje Ugovora o o izvedbi kanalizacijskog odnosno vodovodnog priključka, što 
proizlazi iz čl. 5. stavka 3. aleje 6 ove Odluke. 
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 Sredstva iz stavka 1. ove Odluke prihod su proračuna Općine Kukljica, a namijenjena 
su za financiranje izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine, te iznose 
3.500,00 kn. 

2. Naknada za priključenje 

Članak 11. 

Vlasnik odnosno korisnik građevine plaća naknadu za priključenje građevine na 
komunalnu infrastrukturu i to na: 

- objekte i uređaje za opskrbu pitkom vodom u iznosu 2.400,00 kn, 
- objekte i uređaje za odvodnju otpadnih voda u iznosu od 4.000,00 kn. 
 
Naknada iz stavka 1. ove Odluke prihod je proračuna Općine Kukljica i uplaćuje se 

žiro račun Općine, a namijenjena su za financiranje izgradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u skladu s Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. 

III. PRIKLJU ČAK NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU                                 
OPSKRBE PITKOM VODOM 

Članak 12. 

Priključak na komunalnu infrastrukturu opskrbe pitkom vodom (u daljnjem tekstu: 
vodovodni priključak) sastoji se od spojnog voda na distribucijsku mrežu i vodomjernog okna 
u kojem se nalaze ventili, glavni vodomjer i spojni komadi. 

Članak 13. 

Vodovodni priključak, s obzirom na namjenu, utvrđuje se kao: 

a) stalni vodovodni priključak, 

b) privremeni vodovodni priključak, 

c) vodovodni priključak za poljoprivredne svrhe. 

Članak 14. 

Stalni vodovodni priključak izvodi se kao trajno rješenje opskrbe pitkom vodom. 

S obzirom na namjenu građevine stalni vodovodni priključak može biti: 

- vodovodni priključak za sanitarnu vodu u stambenoj građevini, 

- vodovodni priključak za sanitarnu i tehnološku vodu u poslovnoj građevini, 

- vodovodni priključak za protupožarne potrebe. 
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Članak 15. 

Privremeni vodovodni priključak izvodi se kao privremeno rješenje opskrbe pitkom 
vodom za privremenu građevinu i gradilište. 

Članak 16. 

Vodovodni priključak za poljoprivredne svrhe izvodi se radi obrađivanja 
poljoprivrednog zemljišta. 

Članak 17. 

Način i mjesto izvedbe vodovodnog priključka, veličinu vodomjernog okna, vrstu 
materijala za priključak te položaj i promjer cijevi, vodomjera i ventila određuje Komunalno 
društvo izradom tehničko-tehnoloških uvjeta priključenja. 

Članak 18. 

Priključenje građevine na vodovodnu mrežu izvest će se pod slijedećim tehničko-
tehnološkim uvjetima: 

- dvije ili više susjednih građevina ne mogu imati zajednički priključak na 
vodovodnu mrežu, 

- u zajedničko vodomjerno okno s jednim priključkom na vodovodnu mrežu mogu 
se ugraditi dva ili više glavnih vodomjera, ako za to postoje opravdani razlozi, 

- priključak na komunalnu infrastrukturu izvesti će se na način da svaki posebni dio 
zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža 
i sl.), odnosno svaki pojedini potrošač ima ugrađen poseban uređaj za mjerenje 
potrošnje, 

- uređaj za povećanje pritiska vode postavlja se u građevinu za koju je izgrađen ili 
na nekretnini vlasnika, 

- uređaj za smanjenje pritiska vode u uličnoj vodovodnoj mreži (reducir ventil) 
postavlja se iza vodomjernog okna ili na kućnoj instalaciji. 

Članak 19. 

Kada građevinu koriste potrošači različitih kategorija (u odnosu na cijenu vode), 
Komunalno društvo može zahtijevati odvajanje instalacije ili izvedbu posebnog priključka uz 
određivanje primjerenog roka, koji ne može biti kraći od 30 dana, u kojem je vlasnik dužan 
izvršiti rekonstrukciju instalacije. 

Članak 20. 

Uređaj za povećanje pritiska vode ugrađuje, koristi i održava vlasnik o svom trošku. 

Članak 21. 

Uređaj za smanjenje pritiska vode u individualnoj vodovodnoj mreži ugrađuje i 
održava vlasnik o svom trošku. 
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Članak 22. 

Premještanje i odvajanje vodovodnog priključka odobrava i izvodi Komunalno 
društvo na trošak vlasnika. 

IV. PRIKLJU ČAK NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU                            
ODVODNJE OTPADNIH VODA 

Članak 23. 

Priključak na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih voda (u daljnjem tekstu: 
kanalizacijski priključak) čini spojni vod od sustava javne odvodnje do revizionog okna. 

Članak 24. 

Kanalizacijski priključak, s obzirom na namjenu, utvrđuje se kao: 

a) stalni kanalizacijski priključak, 
b) privremeni kanalizacijski priključak. 

Članak 25. 

Stalni kanalizacijski priključak izvodi se kao trajno rješenje odvodnje otpadnih voda. 

Privremeni kanalizacijski priključak izvodi se za potrebe privremene građevine i 
gradilišta. 

Članak 26. 

Način i mjesto izvedbe kanalizacijskog priključka, promjer cijevi i tip revizionog okna 
određuje Komunalno društvo, izradom tehničko-tehnoloških uvjeta priključenja. 

Članak 27. 

Priključenje građevine na sustav javne odvodnje izvest će se pod slijedećim tehničko-
tehnološkim uvjetima: 

- kanalizacijski priključak izrađuje se od vodonepropusnog materijala, 
- svi kanali mogu biti izvedeni gravitacijski ili tlačno uz obveznu provjeru na 

vodonepropusnost i protočnost 
- minimalni profil spojnog cjevovoda za fekalne otpadne vode je promjera 150 mm, 

a za mješovite otpadne vode promjera 200 mm. 
- križanje kanalizacijskih priključaka s ostalim instalacijama (voda, struja, HT, plin) 

izvodi se u pravilu ispod navedenih instalacija, 
- reviziono okno mora biti pokriveno lijevano-željeznim poklopcem odgovarajuće 

nosivosti, 
- dvije ili više susjednih građevina, u pravilu, ne mogu imati zajednički priključak 

na sustav javne odvodnje, 
- u slučaju kada u pojedinoj građevini skup stambenih ili poslovnih jedinica 

predstavlja zasebnu cjelinu građevina s više pristupnih ulaza, pa se za te objekte 
može izvesti posebno priključenje na uličnu mrežu sustava javne odvodnje, 
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naknada za priključenje određuje se prema broju stambenih ili poslovnih jedinica u 
toj zasebnoj cjelini građevine za koju se vrši priključenje 

V. NADZOR 

Članak 28. 

Nadzor nad primjenom odredaba ove Odluke provodi komunalni redar. 

U obavljanju nadzora ovlaštene službena osoba može od pravnih i fizičkih osoba 
zahtijevati pregled građevine, zemljišta i dokumentacije u svezi s priključenjem na 
komunalnu infrastrukturu, predložiti izdavanje prekršajnog naloga ili predložiti pokretanje 
prekršajnog postupka. 

Izdavanje prekršajnog naloga kao i pokretanje prekršajnog postupka provodi pročelnik 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kukljica.  

VI. KAZNENE ODREDBE 

Članak 29. 

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000.00 kuna kaznit će se za prekršaj Komunalno 
društvo ako: 

- u roku od 2 dana od dana zaprimanja zahtjeva ne dostavi zahtjev Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Kukljica (članka 6. st. 1. ove Odluke), 

-  u roku od 15 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za priključak ne sklopi Ugovor o 
izvedbi kanalizacijskog odnosno vodovodnog priključka (članak 6. st. 4. ove Odluke), 
odnosno u pismenom obliku ne obrazloži razloge odbijanja Zahtjeva (članak 6. st. 3. 
ove Odluke), 

  -  u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora ne priključi građevinu na komunalnu       
infrastrukturu (članak 9. ove Odluke). 

Članak 30. 

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba 
ako: : 

- ne podnese pisani zahtjev za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu 
za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda u rokovima iz članka 4. ove 
Odluke, 

- ne podmiri obvezu sufinanciranja komunalne infrastrukture Općini Kukljica 
temeljem zaključenog Ugovora prije podnošenja zahtjeva za priključenje 
građevine na komunalnu infrastrukturu komunalnom društvu (članak 10. ove 
Odluke), 

- na zahtjev komunalnog društva ne odvoji instalacije ili izvede novi priključak u 
roku od 30 dana ako građevinu koriste potrošači različite kategorije. 
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Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i 
osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, koji je počinila u vezi obavljanja njezina 
obrta ili druge samostalne djelatnosti, koja učini prekršaj iz st. 1. t. 1., 2. i 3. ovog članka. 

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz 
st. 1. t. 1., 2. i 3. ovog članka.  

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 33. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju na 
komunalnu infrastrukturu donesena na 5. sjednici Općinskog vijeća dana 7. ožujka 2008. 
godine.  

Članak 34. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u  „Službenom glasniku 
Općine Kukljica“.  

Klasa: 021-05/10-01/8 

Ur. broj: 2198/22-10-01 

Kukljica, 23. veljače 2010. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA 

                                                         
    Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Franko Kurić 

__________________________________________________________________________________ 
Temeljem članka 32. Statuta Općine Kukljica («Službeni glasnik Općine Kukljica» broj: 4/09 i 7/09) , 
Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 8.sjednici održanoj dana 23. veljače 2010. godine, donosi 
slijedeću:  
 

O D L U K U  
 
I 

U nadzorni odbor komunalnog poduzeća „Sabuša II“ d.o.o. umjesto dosadašnjeg člana pok. Alena 
Martinovi ća rođenog 01. 10. 1969., OIB: 44469771667, Kukljica, Kukljica 15, osobna iskaznica 
broj:103677902, izdana od PU Zadarske, kojem je dužnost  prestala smrću imenuje se:  
 

1. Ante Vojvodić, rođen 11. 11. 1942., OIB: 99241996340 , Kukljica, Ulica II, 89, osobna 
iskaznica broj: 101828744, izdana od PU Zadarske. 

 
II 

Imenovani iz točke I. ove Odluke nastavlja mandat od svog prethodnika.  
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III 

Ovo Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Općine 
Kukljica». 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA 
 

Klasa: 021-05/10-01/8 
Ur. Broj: 2198/22-10-01 
U Kukljici, 23. 02. 2010. 
 

        Predsjednik Općinskog 
         vijeća 

 
             Franko Kurić 

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08) i članka 32. Statuta Općine 
Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 4/09 i 7/09), Općinsko vijeće Općine Kukljica na 
svojoj 8. sjednici održanoj dana 23. veljače 2010. godine, donosi 
 
 

ODLUKU  
o davanju suglasnosti za zaduženje komunalnog poduizeća „Sabuša II“ d.o.o., Kukljica 

 
 

Članak 1. 
Daje se suglasnost za zaduženje komunalnog poduzeća „Sabuša II“ d.o.o., Kukljica putem dugoročnog 
novčanog kunskog kredita u iznosu od 231.000,00 kuna, s valutnom klauzulom u kunama kod 
Privredne banke Zagreb d.d., na nastavak financiranja nabave komunalnog vozila po slijedećim 
uvjetima:  
 
Vrsta kredita: dugoročni kunski kredit s valutnom klauzulom u kunama 
Iznos kredita: 231.000,00 kuna 
Godišnja kamatna stopa: 11,75 % 
Dinamika vračanja kredita: mjesećno, zadnja rata dospijeva 30.11.2011. g. 
Instrument osiguranja kredita: založno pravo na pokretninama (specijalno komunalno vozilo 

br. Šasije WMAN08ZZ88Y216197) 
 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Kukljica“  
 
Klasa: 021-05/10-01/8 
Ur. broj: 2198/22-10-01 
Kukljica, 23. veljače 2010. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA 
 

         Predsjednik 
                 Općinskog vijeća 

 
         Franko Kurić 
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Temeljem članka 32. Statuta Općine Kukljica («Službeni glasnik Općine Kukljica» broj: 4/09 i 7/09) , 
Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 8.sjednici održanoj dana 23. veljače 2010. godine, donosi 
slijedeću:  

O D L U K U   
 
I 

Odbija se zamolba za financijsku pomoć u nabavi aparata za govorne vježbe  Udruge za razvoj i 
unapređenje pomagala i kvalitete življenja osoba s invaliditetom  Republike Hrvatske sa sjedištem u 
Požegi.  
Zamolba se odbija jer sredstva nisu osigurana proračunom Općine Kukljica za 2010. godinu. 

 
 

II 
Ovo Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Općine 
Kukljica». 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA 
 

Klasa: 021-05/10-01/8 
Ur. Broj: 2198/22-10-01 
U Kukljici, 23. 02. 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 8. sjednici održanoj 23. veljače 2010. godine, donijelo 
je  

ODLUKU 
 

Članak 1. 
Otpisuje se dug Turističkoj zajednici Općine Kukljica za nedoznačena sredstva na ime boravišne 
pristojbe za 2009. godinu prema Općini Kukljica u ukupnom iznosu od 58.000,00 kuna.  
 

Članak 2. 
Sredstva iz članka 1. ove Odluke Turistička zajednica utrošila je za financiranje projekta 
uređenja biciklističkih staza na području Općine Kukljica.  
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Kukljica“.  
 
Klasa: 021-05/10-01/8 
Ur. broj: 2198/22-10-01 
Kukljica, 23. veljače 2010. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

 
Franko Kurić 
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Temeljem članka 32. Statuta Općine Kukljica («Službeni glasnik Općine Kukljica» broj: 4/09 i 7/09) , 
Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 8.sjednici održanoj dana 23. veljače 2010. godine, donosi 
slijedeću:  
 

O D L U K U  
  
I 

Temeljem zahtjeva Darije Mazije Općina Kukljica izvršit će prodaju 38 m2 dijela č.z. 3850 k.o. 
Kukljica po cijeni koju odredi vještak.  

 
II 

Darija Mazija odnosno njena majka se obvezuje Općini Kukljica ustupiti svoju mociru za proširenje 
nogostupa na dijelu Županijske ceste koja se nastavlja na D-110. 
 

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA 
 
Klasa: 021-05/10-01/8 
Ur. Broj: 2198/22-10-01 
U Kukljici, 23. 02. 2010. 
 

        Predsjednik Općinskog 
         vijeća 

 
             Franko Kurić 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
. 
 
 


