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Na temelju članka 28. st.4.  Zakona o komunalnom gospodarstvu («NN» broj 26/03.-pročišćeni tekst, 
82/04, 110/04, 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 svojoj 9. sjednici održanoj dana 27. 
ožujka  2010. godine donijelo je sljedeći 
 

Z A K LJ U Č A K 
 
o 

prihvaćanju Izviješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 
za obavljanje djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade za 2009. godinu 

 
 
 

1. Prihvaća se Izviješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za  
      obavljanje djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade za 2009. godinu, koje  
      se nalazi u privitku i  čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 
 

  
       2.  Ovaj Zaključak sta na snagu osmog dana od dana objave u« Službenom glasniku  
            Općine Kukljica ». 
 
 

O P Ć I N S K O  V I J E Ć E  O P Ć I N E  K U K L J I C A  
 
Klasa: 021-05/10-01/9  
Ur. broj: 2198/22-10-01 
Kukljica.,  27. ožujka  2010. godine 

 
                                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća   

                                         
                                                                                                              Franko Kurić 

 

      
 
R E P U B L I K A  H R V A T S K A 

   ZADARSKA ŽUPANIJA 

  OPĆINA KUKLJICA 

    N A Č E L N I C A  
     
Klasa: 327-03/10-01/01 
Ur. Broj: 2198/22-10-01 
Kukljica, 10. ožujka 2010. 
 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA 
održavanja komunalne infrastrukture za obavljanje djelatnosti koje se 

financiraju iz komunalne naknade za 2009. godinu 
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 Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 
26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09), Općinskia načelnica podnosi 
Općinskom vijeću Izviješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za obavljanje 
komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade za prethodnu godinu. 
 Sukladno navedenom Općinska načelnica  utvrđuje da je u tijeku 2009. godine izvršen 
Program održavanja komunalne infrastrukture koja se financira iz komunalne naknade u Općini 
Kukljica, za slijedeće aktivnosti kako slijedi: 
 
I. Javna rasvjeta 
 1. Troškovi električne energije               120.211.88 kuna 
 2. Javna rasvjeta – održavanje                                                129.376,00 kuna 
II. Održavanje javnih površina  i groblja       
 1. Održavanje i uređenje javnih površina i groblja     81.717,88 kuna 
________________________________________________________________________ 
                            331.305,76 kuna 
  
 
 Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava 
komunalne naknade za 2009. godinu bio je predviđen u ukupnom iznosu od 268.000,00 kuna, a plan je 
izvršen u ukupnom iznosu od 331.305,76  kuna.  
  
I. Održavanje javne rasvjete 

  
Održavanje javne rasvjete na području Općine Kukljica povjereno je tvrtki „Rasvjeta – Ing“ 

d.o.o. iz Zadra. Održavanje javne rasvjete uključilo je zamjenu žarulja i potrošnog materijala na 
postojećim rasvjetnim stupovima. 

 
 Troškovi električne energije iznosili su 120.211,88 kuna, a troškovi održavanja iznosili su 
129.376,00 kuna. U odnosu na prethodnu godinu dolazi do povećanja troškova električne energije 
budući da su u potrošnju električne energije ušle i sve ulice sa novoizgrađenom javnom rasvjetom, a 
došlo je i do značajnog povećanja cijene električne energije.  
 
II. Održavanje javnih površina i  groblja  

  
Održavanje javnih površina i groblja obavlja komunalno poduzeće „Sabuša“ d.o.o. Kukljica. 

Održavanje i uređenje javnih površina uključilo je i sanaciju javnih i zelenih površina. Iz godine u 
godinu povećava se površina koja se uređuje, uz kontinuirano povećanje opsega poslova.  

Nabavljene su nove sadnice cvijeća, obnovljeni su postojeći parkovi, te su se sagradile nove 
površine za cvijeće.  
 Za radove na održavanju i uređenju javnih  površina i groblja utrošilo se ukupno 81.717,88  
kuna. 
 
 

                                                                                                             Općinska načelnica  
 

                                                                                                          Gorana Poropat, dr.med. 
 
Na temelju članka 30. st. 5.  Zakona o komunalnom gospodarstvu («NN» broj 26/03.-pročišćeni tekst, 
110/04, 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 svojoj 9. sjednici održanoj dana  27. 
ožujka  2010. godine donijelo je sljedeći 
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Z A K LJ U Č A K 

 
o 

prihvaćanju Izviješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
Općine Kukljica za 2009. godinu 

 
 
 

1. Prihvaća se Izviješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture Općine Kukljica za 2009. godinu, koje se nalazi u privitku i  čini sastavni dio 
ovog Zaključka. 

 
       2.  Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u« Službenom glasniku  
            Općine Kukljica ». 
 

O P Ć I N S K O  V I J E Ć E  O P Ć I N E  K U K L J I C A  
 
Klasa:  021-05/10-01/9 
Ur. broj: 2198/22-10-01 
Kukljica, 27. ožujka  2010. godine 

 
 

                                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća   
                                                                         

                                                                                                              Franko Kurić 
 
 
 
 

      
 
R E P U B L I K A  H R V A T S K A 

   ZADARSKA ŽUPANIJA 

      OPĆINA KUKLJICA 

         N A Č E L N I C A  
     
Klasa: 327-03/10-01/01 
Ur. Broj: 2198/22-10-01 
Kukljica, 10. ožujka 2010. 
 
Na temelju članka  30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 
broj: 26/03. – pročišćeni tekst  ̧110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) Općinska načelnica Općine 
Kukljica utvrđuje i  podnosi Općinskom vijeću 
 
 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Kukljica za  2009. godinu 
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Tijekom 2009. godine Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Kukljica  
u daljnjem tekstu: Program, izvršen je kako slijedi: 
 
 

1. PROBIJANJE I UREĐENJE NERAZVRSTANIH PUTEVA 
 
Sredstva su utrošena za probijanje i uređenje ne razvrstanih puteva na području Općine Kukljica.  
Putove će se koristiti u vrhu protupožarne zaštite kao i u svrhu lakšeg pristupa maslinicima, i ostalom 
zemljištu. 
Utrošena sredstva osigurana su iz sredstava komunalnog doprinosa i većim dijelom iz sredstava 
Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.  
Utrošena sredstva od iznosa komunalnog doprinosa iznose 77.526,93 kune. 
 
 
    2. GROBLJE 
    
Sredstva su utrošena za otkup zemljišta u vlasništvu Marinka Grzunova. 
Planom je određeno proširenje mjesnog groblja „Lokvica“ i gradnja novih grobnica.  
Utrošeni iznos na otkup zemljišta u cijelosti je financiran iz sredstava komunalnog doprinosa i iznosi 
131.113,07 kuna.  

 
Obrazloženje 

Izvješća o izvršenju  
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2009. godinu 

 
 
Tijekom 2009. godine provođene su investicije predviđene Programom gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za  2009. godinu KLASA: 363-02/08-01/10; URBROJ: 2198/22-08-01. Za 
neke investicije planirane Programom tijekom njihove pripreme i provođenja su utvrđeni uzroci na 
koje općina nije  mogla utjecati, a koji su uvjetovali nemogućnost provođenja tih investicija u roku i 
obimu planiranim Programom. U Izvješću o izvršenju Programa evidentirani su konačni stvarni 
utrošci sredstava po provedenim investicijama i izvori financiranja prema stvarno ostvarenim 
prihodima u 2009. godini. 
Izvješće ukazuje da su utrošena manja sredstva od planiranih Programom.  
 
Osnovni razlozi su: 

- kašnjenje u izradi projektne dokumentacije, uzrokovani većim dijelom nemogućnošću 
rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u planiranim zahvatima ili samom dugotrajnošću 
rješavanja istih (parcelacijski elaborati, zakonski rokovi u postupku provođenja parcelacija, 
neusklađenost katastarskog operata s stanjem na terenu i zemljišnoknjižnim podacima itd). 
Radovi se nastavljaju u 2010. godini. 

 
 

                                                                                                         Općinska načelnica 
 

                Gorana Poropat, dr. med. 
 
Temeljem članka 32. Statuta Općine Kukljica («Službeni glasnik Općine Kukljica» broj: 4/09 i 7/09) , 
Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 9. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2010. godine, donosi 
slijedeću:  
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O D L U K U  
  
I 

Usvaja se Izvješće o radu načelnice Općine Kukljica za period srpanj – prosinac 2009. godine u 
cijelosti. 
 
 

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA 
 

Klasa: 021-05/10-01/09 
Ur. Broj: 2198/22-10-01 
U Kukljici, 27. 03. 2010. 
 

        Predsjednik Općinskog 
         vijeća 

 
             Franko Kurić 

 
Temeljem članka 15. 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 9. 
sjednici održanoj dana 27. ožujka 2010. godine, donosi 
 
 

ODLUKU  
o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti 

 održavanja javne rasvjete na području Općine Kukljica 

 
I 

 
 Za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete u Općini Kukljica odabire se 
poduzeće RASVJETA – ING d.o.o., Šibenska 3D, 23 000 Zadar, kao najpovoljniji ponuditelj u 
postupku javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete u Općini 
Kukljica. 
 

II 
 

Na temelju ove Odluke, Općinska načelnica Općine Kukljica sklopit će sa poduzeće 
RASVJETA – ING d.o.o., Šibenska 3D, 23 000 Zadar, Ugovor o obavljanju komunalnih poslova iz 
točke I ove Odluke na rok od 1 (jedne) godine od dana donošenja ove Odluke, a najranije 15. travnja 
2010. godine, a kojim će se odrediti prava i obveze ugovornih strana sukladno propisima. 
 

OBRAZLOŽENJE 
 

 Općinska načelnica Općine Kukljica, Odlukom KLASA: 372-03/10-01/01, URBROJ: 
2198/22-10-01 od 25. veljače 2010. godine imenovalo je Povjerenstvo za pripremu i provedbu 
natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete u Općini Kukljica. 
 Dana 12. veljače 2010. godine objavljena je Odluka o objavi javnog natječaja za povjeravanje 
komunalnih poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Kukljica.  
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 Odlukom je određeno da je rok predaje natječajne dokumentacije najkasnije 01. ožujka 
2010. godine do 12.00 sati, a postupak javnog otvaranja ponuda 02. ožujka 2010. godine u 10.30 
sati. 

 Dokumentacijom za natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete u 
Općini Kukljica utvrđeno je da se najpovoljnijom smatra prihvatljiva, odnosno valjana ponuda 
sa najpovoljnijom cijenom.  

Utvr đuje se da su sa posljednjim danom 01. ožujka 2010. godine zaprimljene dvije 
ponude i to: 

1. Ponuda «Rasvjeta-Ing» d.o.o. iz Zadra, Šibenska 3D, zaprimljena u pisarnicu Općine Kukljica 
26. veljače 2010. godine u 12:00 sati; KLASA:031-01/10-01/181, UR. BROJ:378-10-2  

- s ponuđenim iznosom od 1.943,77  kuna sa PDV-om,  
- ponuđenim jamstvenim rokom od 24 mjeseca, te  
- rokom plaćanja od 15 dana od dana prijema situacije /računa u pisarnici Općine Kukljica. 
2. Ponuda „Elktromehanika sklad“ d.d. iz Zadra, A. Hebranga 6, zaprimljena u pisarnicu Općine 

Kukljica 26. veljače 2010. godine u 12:10 sati; KLASA:031-01/10-01/182, UR. BROJ:378-
10-2  

- s ponuđenim iznosom od 3.041,18  kuna sa PDV-om,  
 
 
U postupku analize zaprimljene ponude utvrđeno je slijedeće: 

  
Ponude «Rasvjeta-Ing» d.o.o. iz Zadra, Šibenska 3D i ponuda „Elktromehanika sklad“ d.d. iz 

Zadra, A. Hebranga 6 u potpunosti su sukladne dokumentaciji za natječaj. 
Računskom provjerom dostavljenog troškovnika Ponude «Rasvjeta-Ing» d.o.o. iz Zadra, Šibenska 3D 
i ponuda „Elktromehanika sklad“ d.d. iz Zadra, A. Hebranga 6 koji čini sastavni dio ponuda, utvrđeno 
je da nema računske pogreške. 

Nakon analize ponuda i provjere priložene dokumentacije uz ponude, Povjerenstvo je dana 02. 
ožujka 2010. godine utvrdilo da je zaprimljena ponuda «Rasvjeta-Ing» d.o.o. iz Zadra, Šibenska 3D, s 
ponuđenim iznosom od 1.943,77 kuna sa PDV –om prihvatljivija ponuda sa najnižom cijenom. 

Uvjeti obavljanja poslova utvrđeni su dokumentacijom za natječaj i prijedlogom ugovora koji 
je sastavni dio ove Odluke, a sve sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.  
 

Radi navedenog, odlučeno je kao u izreci Odluke. 
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
 

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem 
tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 (trideset) dana od dana dostave ove Odluke 
sukladno odredbi članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine 26/03 – 
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09). 

Tužba se predaje neposredno Upravnom sudu Republike Hrvatske ili putem pošte 
preporučeno. 
 
Klasa: UP/I -021-05/10-01/9 
Ur. broj: 2198/22-10-01 
Kukljica, 27. ožujka 2010. 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE KUKLJICA 
 
 
 

 PREDSJEDNIK 
 Franko Kuri ć 
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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 9. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2010. godine, donosi 
slijedeću:  
 

O D L U K U  
I 

Odobrava se Udrugi stanara Kukljica, Kukljica 13 ul, kbr. 113 i 113 A da plate za priključak na 
komunalnu infrastrukturu – kanalizaciju stvarni trošak u iznosu od 2 X 2.400,00 kuna komunalnom 
poduzeću Sabuša II d.o.o., priključenje po svakom stanu 18 X 4.000,00 kuna Općini Kukljica i 
sufinanciranje po svakom stanu 18 X 3.500,00 kuna Općini Kukljica i to sve najkasnije do 01. srpnja 
2010. godine. 

II 
Ova Odluka prestaje važiti 01. srpnja 2010. godine. 
 
 

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: 021-05/10-01/09 
Ur. Broj: 2198/22-10-01 
U Kukljici, 27. 03. 2010. 
 

        Predsjednik Općinskog 
         vijeća 

 
             Franko Kurić 

 
 

 
 
 

 
 
. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


