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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 11. sjednici održanoj dana 19. lipnja 2010. godine, donosi 
slijedeći:  

Z A K L J U Č A K  
 

I 
Obvezuje se potencijalni investitor Luka Udženija da najkasnije do 15. srpnja 2010. godine 
Općinskom vijeću Općine Kukljica dostavi programsku strategiju turističke zone Veliki Karantun, 
nakon čega će članovi Općinskog vijeća Općine Kukljica donijeti Odluku o nastavku postupka izrade 
geodetske podloge i  UPU-a turističke zone Veliki Karantun na području Općine Kukljica. 
 

 
II 

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Kukljica“.  
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA 
 
Klasa: 021-05/10-01/11 
Ur. broj: 2198/22-10-01 
Kukljica, 19. lipnja 2010. 
 

         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 11. sjednici održanoj dana 19. lipnja 2010. godine, donosi 
slijedeći:  
 

Z A K L J U Č A K  
 

I 
Na slijedeću sjednicu Općinskog vijeća pozvati će se potencijalnog investitora da detaljno obrazloži 
projekt „Sunčane elektrane Kukljica – Suha Punta“.  
 
 

 
II 

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Kukljica“. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA 
 
 
Klasa: 021-05/10-01/11 
Ur. broj: 2198/22-10-01 
Kukljica, 19. lipnja 2010. 
 

         Predsjednik 
 

         Franko Kurić 
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Temeljem članka 251. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ 
broj: 76/07), a u svezi sa odredbama članka 33. stavak 4., 5. i 6. te odredba članka 245. stavak 1. 
Prekršajnog zakona („Narodne novine“ broj: 107/07) i članka 32. Statuta Općine Kukljica 
(Službeni glasnik Općine Kukljica 04/09 i  07/09), Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 11. 
sjednici održanoj dana 19. lipnja 2010. godine, donosi slijedeću 
  

O D L U K U  
o zabrani obavljanja građevinskih radova za vrijeme turističke sezone 

 
Članak 1. 

Zabranjuju se svi vanjski građevinski radovi na objektima i putovima u obalnom dijelu i centru 
mjesta Općine Kukljica osim radova od posebnog interesa za Općinu Kukljica od 01. srpnja do 
01. rujna 2010. godine. 
 

Članak 2. 
Zabranjuju se svi građevinski radovi na objektima i putovima u ostalim dijelovima naselja u 
Općini Kukljica osim radova od posebnog interesa za Općinu Kukljica od 01. srpnja do 01. 
rujna 2010. godine, u vremenu od 17.00 do 9.00 sati. 
Građevinski radovi na objektima i putovima u ostalim dijelovima naselja u Općini Kukljica 
osim radova od posebnog interesa za Općinu Kukljica od 01. srpnja do 01. rujna 2010. godine 
mogu se obavljati svakog dana u vremenu od 9.00 do 17.00 sati. 
 

Članak 3. 
Zabranjuju se svi radovi na popravcima brodova na svim istezalištima i lučicama koji su 
smješteni neposredno uz plažu ili se nalaze u centru mjesta (osim istezanja ili porinuća) i to u 
razdoblju od 01. srpnja do 01. rujna 2010. godine. 
 

Članak 4. 
Za izvođenje svih hitnih građevinskih zahvata građana i radova koji su od posebnog interesa za 
Općinu Kukljica potrebna je suglasnost pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Kukljica.. 
 

Članak 5. 
Ova Odluka primjenjuje se za cijelo područje Općine Kukljica 
 

Članak 6. 
Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja komunalni redar Općine Kukljica. 
Radi provedbe ove Odluke komunalni redar Općine Kukljica je ovlašten:  
 

1. rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu pravila primjene 
odredaba ove Odluke, 

2. predložiti pokretanje prekršajnog postupka, 
3. izdati obvezan prekršajni nalog i izreći novčanu kaznu, 
4. na licu mjesta naplatiti novčanu kaznu od počinitelja prekršaja.  

 
Članak 7.   

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako 
postupi protivno odredbama članka 1., 2. i 3. ove Odluke. 

 
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna 
fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi. 

 
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i 
osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako postupi protivno odredbama članka 1., 2. i 
3. ove Odluke. 
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Članak 8. 

Komunalni redar Općine Kukljica je ovlašten naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjena 
prekršaja, ako je riječ o prekršaju za koji je propisana novčana kazna do 1.000,00 kuna za 
fizičku odgovornu osobu u pravnoj osobi te do 10.000,00 kuna za pravnu osobu i s njom 
izjednačene subjekte.   
 

Članak 9. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom glasniku 
Općine Kukljica“.  
 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE KUKLJICA 
 
Klasa: 363-01/10-01/11 
Ur. broj: 2198/22-10-01 
Kukljica, 19. lipnja 2010. 
   

         Predsjednik 
 

                   Franko Kurić 
 
Na temelju članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne 
novine“ broj: 67/08), odredba članka 245. stavak 1. Prekršajnog zakona („Narodne novine“ 
broj: 107/07) i članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 
04/09 i 07/09), Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 11. sjednici održanoj dana 19. lipnja 
2010. godine, donosi slijedeću  
 
 
 

O D L U K U  
o zabrani prometovanja kamiona u određenom vremenskom razdoblju  

u mjestu Kukljica 
 
 
 

Članak 1. 
Zabranjuje se prometovanje kamiona i svih dostavnih vozila osim osobnih vozila u mjestu 
Kukljica u razdoblju od 01. srpnja 2010. do 01. rujna 2010. godine i to svakog dana od 8.00 – 
12.00 sati i od 17.00 do 05.00 sati ujutro. 
Nabava za sve dućane i ugostiteljske radnje u mjestu Kukljica može se odvijati                   od 
05.00 – 8.00 sati i od 12.00 – 17.00 sati.  
 
 

Članak 2. 
Iznimno se dozvoljava komunalnom društvu „Sabuša II“ d.o.o. iz Kukljice da svojim vozilom 
mogu prometovati u zabranjenom vremenu.  
 
 

Članak 3. 
Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako 
postupi protivno odredbama članka 1. ove Odluke. 

 
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna 
fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi. 
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Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i 
osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako postupi protivno odredbama članka 1. ove 
Odluke. 

 
Članak 4. 

Komunalni redar Općine Kukljica je ovlašten naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjena 
prekršaja, ako je riječ o prekršaju za koji je propisana novčana kazna do 1.000,00 kuna za 
fizičku odgovornu osobu u pravnoj osobi te do 10.000,00 kuna za pravnu osobu i s njom 
izjednačene subjekte.   
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom glasniku 
Općine Kukljica“.  
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE KUKLJICA 
          
Klasa: 021-05/10-01/11 
Ur. broj: 2198/22-10-01 
U Kukljici, 19. lipnja 2010. 
 

        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 11. sjednici održanoj dana 19. lipnja 2010. godine, donosi 
slijedeći:  
 

Z A K L J U Č A K  
 

I 
Daje se mišljenje o visini koeficijenata za obračun plaće službenika komunalnog poduzeća „Sabuša“ 
d.o.o., komunalnog društva „Sabuša II“ d.o.o., Turističke zajednice Općine Kukljica i Dječjeg vrtića 
„Manulica“, na način da Općinsko vijeće predlaže nadležnim tijelima da donese koeficijente za 
obračun plaće službenika  na način kako slijedi 
 
„SABUŠA“ D.O.O. 
 
1. Rukovoditelj tehničke službe 3,20 
2. Upravitelj luke   2,55 
3. Vozač komunalnog vozila  2,40 
4. Čistač    1,98 
5. Spremačica    1,80    
 
Osnovica za obračun plaće iznosi  2.611,00 kuna 
 
„SABUŠA II“ D.O.O. 
 
1. Direktor    4,21 
2. Voditelj računovodstva  2,65 
 
Osnovica za obračun plaće iznosi  2.611,00 kuna 
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TURISTI ČKA ZAJEDNICA OP ĆINE KUKLJICA 
 
1. Direktor    3,23 
 
Osnovica za obračun plaće iznosi  2.611,00 kuna 
 
DJEČJI VRTI Ć „MANULICA“ 
 
1. Ravnateljica  i odgojiteljica  1,56 
2. Spremačica    1,00 
 
Osnovica za obračun plaće iznosi 5.108,84 kuna 
 

 
II 

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Kukljica“, a dostavit će se svim naprijed naznačenim tijelima.  
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA 
 
Klasa: 021-05/10-01/11 
Ur. broj: 2198/22-10-01 
Kukljica, 19. lipnja 2010. 

         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 11. sjednici održanoj dana 19. lipnja 2010. godine, donosi 
slijedeću:  
 

O D L U K U  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ODRE ĐIVANJU VIJE ĆNIČKE NAKNADE 

 
 

I 
Predsjedniku Općinskog vijeća Općine Kukljice odrađuje se mjesečna naknada u iznosu od 2.000,00 
kuna.  
 

 
II 

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA 
 
Klasa: 021-05/10-01/11 
Ur. broj: 2198/22-10-01 
Kukljica, 19. lipnja 2010. 

         Predsjednik 
 

         Franko Kurić 
 


