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Na temelju članka 32. Statuta Općine Kukljica («Službeni glasnik Općine Kukljica», br.4/09
i 7/09), Općinsko vijeće Općina Kukljica na 17. sjednici održanoj 15. ožujka 2011. godine
donosi
ZAKLJUČAK
I.
Na slijedeću sjednicu Općinskog vijeća pozvat će se Josip Ciketić iz Zadra, J. Bijankinija 6,
radi detaljnog obrazlaganja ideje navedene dostavljenim pismom namjere.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku Općine Kukljica”.
KLASA: 021-05/11-01/01
URBROJ: 2198/22-01/11-17
Kukljica, 15. ožujka 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Kurić
Na temelju članka 209. Zakona o vodama („Narodne novine“ br. 153/09), te članka 32.
Statuta Općine Kukljica („Službeni glasni Općine Kukljica“ br.04/09 i 7/09), Općinsko vijeće
Općine Kukljica, na 17. sjednici održanoj dana 15. ožujka 2011. godine, donosi
ODLUKU
O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se :
-

obveza priključenja,
postupak priključenje,
tehničko-tehnološki uvjeti priključenja
naknada za priključenje i način plaćanja naknade za priključenje,
sufinanciranje izgradnje komunalne vodne građevine
prekršajne odredbe
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Članak 2.
Pod komunalnim vodnim građevinama, u smislu ove Odluke, smatraju se :
1. građevine za javnu vodoopskrbu
2. građevine za javnu odvodnju
Vodne usluge su :
1. usluge javne vodoopskrbe,
2. usluge javne odvodnje.
Članak 3.
Isporučitelj vodnih usluga su : SABUŠA d.o.o. Kukljica
II. OBVEZA PRIKLJUČENJA
Članak 4.
Vlasnici postojećih građevina odnosno drugih nekretnina ili onih koje će se tek izgraditi na
području Općine Kukljica, dužni su priključiti svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na
komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju, kada je takav
sustav izgrađen u naselju odnosno dijelu naselja u kojem se nalazi građevina, odnosno druga
nekretnina, odnosno kada su osigurani uvjeti za priključenje na te sustave, sukladno ovoj
odluci o priključenju.
Vlasnici poljoprivrednog zemljišta mogu suglasno ovoj Odluci podnijeti zahtjev za
priključenje poljoprivrednog zemljišta na komunalnu vodnu građevinu za javnu vodoopskrbu,
u svrhu navodnjavanja, ali se pritom, ne mogu obvezati na takvo priključenje.
Članak 5.
Vlasnici građevine odnosno druge nekretnine dužni su priključiti građevinu odnosno drugu
nekretninu na komunalne vodne građevine u sljedećim rokovima :
- novoizgrađena građevina, u naseljima gdje je javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav
odvodnje izgrađen, mora se priključiti na komunalne vodne građevine prije uporabe
građevine,
- postojeće građevine, u naseljima u kojima još nije izgrađen javni sustav vodoopskrbe
odnosno javni sustav odvodnje, moraju se priključiti na komunalne vodne građevine u roku
od 6 mjeseci od završetka izgradnje sustava javne vodoopskrbe odnosno sustava javne
odvodnje,
- postojeće građevine, u naseljima gdje je već izgrađen javni sustav vodoopskrbe odnosno
javni sustav odvodnje, moraju se priključiti na komunalne vodne građevine najkasnije u roku
od 8 mjeseci od stupanja na snagu ove odluke.
Ako vlasnik građevine, odnosno druge nekretnine ne priključi svoju građevinu, odnosno
drugu nekretninu na komunalne vodne građevine u roku iz prethodnog stavka, na prijedlog
isporučitelja vodnih usluga, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kukljica donijeti
će rješenje u upravnom postupku o obvezi priključenja na teret vlasnika ili drugog zakonitog
posjednika građevine, odnosno nekretnine.
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Rješenje o obvezi priključenja, pored osnovnih podataka o vlasniku građevine i građevini,
sadrži i odredbe o visini naknade za priključenje, cijenu i rok izgradnje, nalog za rad
isporučitelju vodnih usluga da izvede priključak na teret vlasnika odnosno drugog zakonitog
posjednika građevine, rok plaćanja troškova priključenja, te mogućnost prisilne naplate u
slučaju kada vlasnik građevine odnosno drugi zakoniti posjednik građevine ne želi snositi
troškove izgradnje priključka.
Članak 6.
Općinsko vijeće Općine Kukljica može izuzeti vlasnike nekretnina ili druge zakonite
posjednike obveze priključenja na komunalne vodne građevine ukoliko su isti na
odgovarajući način pojedinačno riješili vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda u skladu s
odredbama Zakona o vodama.
III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA
Članak 7.
Postupak za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu odnosno
javnu odvodnju pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje. Zahtjev za priključenje
podnosi vlasnik građevine odnosno vlasnik druge nekretnine. Zahtjev za priključenje podnosi
se isporučitelju vodnih usluga i Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kukljica. Zahtjev za
priključenje novoizgrađene građevine, mora se podnijeti pravovremeno, prije uporabe
građevine.
Članak 8.
Vlasnik građevine podnosi pisani zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine za
opskrbu vodom odnosno odvodnju otpadnih voda poduzeću „Sabuša „ d.o.o. iz Kukljice (u
daljnjem tekstu: 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.
Uz zahtjev za priključenje prilaže se:
1. preslika katastarskog plana za česticu koja se priključuje na sustav javne vodoopskrbe
odnosno odvodnje,
2. preslika građevinske dozvole ( uz predočenje izvornika ) ili gruntovni izvadak, ako je
građevina ubilježena u zemljišne knjige, odnosno potvrda Ureda za katastar kojom se
potvrđuje da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine,
3. dokaz o vlasništvu, odnosno o pravu korištenja građevine zajedno sa ugovorom iz
stavka 2. ovog članka.
Uz zahtjev za priključenje poljoprivrednog zemljišta prilaže se dokaz o vlasništvu nad
zemljištem i preslika katastarskog plana.
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Članak 9.
Društvo, zaprimljen zahtjev dostavlja Upravi za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite
okoliša prostornog uređenja i graditeljstva, koja izdaje Rješenje dali se vodi ili ne vodi
postupak obustava građenja ili uklanjanja. Isto Rješenje društvo dostavlja Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Kukljica na suglasnost, koji je dužan 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 8. ove Odluke, Društvo će sklopit sa vlasnikom građevine Ugovor o
izvedbi vodovodnog odnosno priključka sustav odvodnje otpadnih voda, ako za priključenje
postoje tehničko-tehnološki uvjeti.
Ako za priključenje ne postoje tehnološki-tehnički uvjeti, zahtjev za priključenje će se obiti uz
pisano obrazloženje zašto se građevina ne može priključiti u roku od 15 dana od dana
izdavanja Rješenja Uprave za inspekcijske poslove.
Članak 10.
Građevine izgrađene bez akta na temelju kojeg se može graditi ne smiju se priključiti na
komunalne vodne građevine, kao i građevine za koje je u tijeku postupak građevinske
inspekcije koji se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanja građevine prema posebnom
zakonu.
Članak 11.
Radove priključenja izvodi isporučitelj vodnih usluga ili njegov ugovaratelj, a stvarni trošak
radova snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se priključuje.
Članak 12.
Vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik nekretnine dužan je s isporučiteljom vodnih
usluga zaključiti ugovor o izgradnji priključka.
Ugovor o izgradnji priključka obvezno sadrži :
-

naziv ugovornih strana,
vrstu priključka,
podatke o građevine adresu, katastarsku odnosno zemljišno knjižnu oznaku, namjenu i
sl.),
tehničko-tehnološke uvjete za priključenje,
rokove za ispunjenje tehničko-tehnoloških uvjeta.
cijenu i rok izgradnje priključka.
Članak 13.

Podnositelj zahtjeva obvezan je Društvu platiti iznos u visini određene ugovorom o
priključenju, koji iznos predstavlja stvarne troškove materijala i rada izračunate sukladno
specifikaciji Društva, u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, podnositelj zahtjeva – fizička osoba, može
Društvu platiti iznos određen ugovorom o priključenju u 2 (priključak na sustav odvodnju
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otpadnih voda) odnosno 3 (vodovodni priključak) mjesečne rate, uz prethodnu suglasnost
Nadzornog odbora Društva.
Stvarni troškovi materijala i rada iz stavka 1. ovog članka, sukladno specifikaciji Društva koja
je određena paušalno iz razloga jer svi varijabilni dijelovi 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 14.

Na traženje vlasnika ili investitora građevine dopustiti će se da on sam izvede iskop i
zatrpavanje koji su potrebni za priključenje građevine, ako bi mu to smanjilo troškove
priključenja, uz uvjet da se radovi koje on izvodi odnosno organizira, obave zakonito i prema
pravilima struke, uz nadzor ovlaštene osobe isporučitelja vodnih usluga i uz prethodnu
suglasnost Županijske uprave za ceste odnosno Hrvatskih cesta, ako se radovi izvode na
cestama koje su u njihovom vlasništvu.
IV. TEHNIČKO – TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA
Članak 15.
Tehničko-tehnološke uvjete priključenja na komunalne vodne građevine utvrđuje isporučitelj
vodnih usluga internim aktom kojim se utvrđuju opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga.
V. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE
Članak 16.
Investitor ili vlasnik građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na komunalne vodne
građevine dužan je platiti naknadu za priključenje.
Članak 17.
Naknada za priključenje na komunalne vodne građevine prihod je proračuna Općine Kukljica.
Prihodi od naknade za priključenje koriste se isključivo za gradnju odnosno financiranje
gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Kukljica.
Članak 18.
Naknada za priključenje obračunava se rješenjem o obračunu koje donosi Jedinstveni upravni
odjel Općine Kukljica.
Članak 19.
Isporučitelj vodnih usluga dužan je podnositelja zahtjeva za priključenje, prije sklapanja
ugovora o izgradnji priključka, uputiti u Općinu Kukljicu radi plaćanja naknade za
www.opcina.kukljica.hr
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priključenje i ne smije početi s radovima na priključenju prije nego li mu podnositelj zahtjeva
za priključenje predoči dokaz o plaćenoj naknadi za priključenje odnosno o plaćanju prvog
obroka, ako je odobreno obročno plaćanje.
1. Visina naknade za priključenje na vodne građevine za javnu vodoopskrbu
Članak 20.
Visina naknade za priključenje na vodne građevine za javnu vodoopskrbu utvrđuje se u
slijedećim iznosima :
- za individualne stambene objekte i višestambene objekte, po svakoj stambenoj jedinici
unutar objekta: 2.400,00 kn.
- za poljoprivredno zemljište, u svrhu navodnjavanja: 2.400,00 kn.
2. Visina naknade za priključenje na vodne građevine za javnu odvodnju
Članak 21.
Visina naknade za priključenje na vodne građevine za javnu odvodnju utvrđuje se u
slijedećem iznosu :
- za individualne stambene objekte i višestambene objekte, po svakoj stambenoj jedinici
unutar objekta: 4.000,00 kn.
3. Način plaćanja naknade za priključenje
Članak 22.
Obvezniku plaćanja naknade za priključenje može se odobriti obročno plaćanje do najviše 12
jednakih mjesečnih obroka. Zaključak o obročnom plaćanju naknade za priključenje donosi
načelnik Općine Kukljica
Obročno plaćanje odobriti će se pod uvjetom da obveznik plaćanja dostavi Općini Kukljica
zadužnicu kao sredstvo osiguranja plaćanja.
Na dospjele, a neplaćene obroke obračunava se zatezna kamata.
Članak 23.
Naknadu za priključenje odnosno prvi obrok, ako se naknada plaća obročno, obveznik
plaćanja naknade dužan je platiti u roku od 8 dana od dostave rješenja iz čl. 18. ove Odluke.
VI. SUFINANCIRANJE IZGRADNJE KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE
www.opcina.kukljica.hr

Stranica - 8 - broj 1

„Službeni glasnik Općine Kukljica“

16. ožujka 2011. godine

Članak 24.
Vlasnik građevine koji se priključuje na javni sustav komunalne vodne građevine dužan je
prije podnošenja zahtjeva za priključenje građevine na komunalne vodne građevine Društvu,
podmiriti obvezu sufinanciranja izgradnje komunalne vodne građevine u Općini Kukljica,
temeljem Ugovora zaključenog s Općinom Kukljica, što ujedno predstavlja uvjet za sklapanje
Ugovora o izvedbi vodovodnog priključka odnosno priključka na sustav odvodnje otpadnih
voda.
Sredstva iz stavka 1. ove Odluke prihod su proračuna Općine Kukljica, a namijenjena su za
financiranje izgradnje objekata i uređenje komunalne vodne građevine Općine, te iznose
3.500,00 kuna.
VII. PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 25.
Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako :
1. ne priključi svoju građevinu na javni sustav vodoopskrbe ili javni sustav odvodnje u
rokovima određenim člankom 5. ove Odluke,
2. samovoljno priključi svoju građevinu na javni sustav vodoopskrbe ili javni sustav
odvodnje,
3. koristi vodu iz javnih hidranata bez odobrenja isporučitelja vodnih usluga,
4. onemogući isporučitelju vodnih usluga popravak priključka, očitanje i zamjenu
vodomjera u cilju baždarenja, te pregled instalacije potrošača u cilju utvrđivanja
njezine tehničke ispravnosti.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj i odgovorna osoba u
pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoj članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i
fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog
članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj fizička osoba koja učini
prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 26.
Nadzor nad Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine vrši Vodopravna
inspekcija.
Članak 27.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti na području Općine Kukljica Odluka o
priključenje na komunalnu infrastrukturu.

www.opcina.kukljica.hr

Stranica - 9 - broj 1

„Službeni glasnik Općine Kukljica“

16. ožujka 2011. godine

Članak 28.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Kukljice“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINA KUKLJICA
KLASA: 021-05/11-01/01
URBROJ: 2198-22-01-11-17
U Kukljici, 15. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franko Kurić
Na temelju članka 89., članka 52., članka 56. i članka 57. Zakona o financiranju vodnog
gospodarstva („Narodne novine“ broj: 153/09), te članka 32. Statuta Općine Kukljica
(„Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 4/09 i 7/09), Općinsko vijeće Općine Kukljica na
17. sjednici, održanoj dana 15. ožujka 2011. godine, d o n o s i
ODLUKU
o obračunu i naplati naknade za razvoj
Članak 1.
Ovom se Odlukom iznosi od 0,27 kn za domaćinstvo i 0,40 kn za gospodarstvo, odnosno 3%
od osnovne cijene vode, koji su sastavni dio važećih ukupnih cijena 1 m3 isporučene vode,
utvrđuju kao Naknada za razvoj radi ravnomjernog razvoja i gradnje vodoopskrbnog sustava
Trgovačkog društva Sabuša d.o.o. Kukljica kao komunalnih vodnih građevina.
Izgradnja iz stavka 1. ovog članka uključuje i održavanje.
Članak 2.
Obveznici Naknade za razvoj su korisnici usluga javne vodoopskrbe na području Općine
Kukljica.
Članak 3.
Naknade za razvoj obračunavaju se i naplaćuju kao sastavni dio važeće ukupne cijene 1 m3
isporučene vode putem računa kojeg ispostavlja Trgovačko društvo Sabuša d.o.o. Kukljica.
Članak 4.
Naknade za razvoj prihod su Trgovačkog društva Sabuša d.o.o. Kukljica.
O sredstvima prihoda iz stavka 1. ovog članka Trgovačko društvo Sabuša d.o.o. Kukljica vodi
posebnu evidenciju.
Namjenu korištenja sredstava prihoda iz stavka 1. ovog članka određuje Općinska načelnica
Općine Kukljica na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kukljica.
Članak 5.
Nadzor nad obračunom, naplatom naknade za razvoj i namjenom korištenja provodi pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kukljica.
www.opcina.kukljica.hr
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Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela najmanje jednom godišnje izvješćuje Općinsku
načelnicu Općine Kukljica o ispravnosti obračuna i namjeni korištenja sredstava iz stavka 1.
ovog članka.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Kukljica“.
KLASA: 325-01/11-01/01
URBROJ: 2198/22-01-11-17
Kukljica, 15. ožujka 2011
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA
Predsjednik
Općinskog vijeća
Franko Kurić
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 17. sjednici održanoj dana 15. ožujka 2011. 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 2010. godinu
1. Prihvaća se Izviješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za
obavljanje djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade za 2010. godinu, koje
se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u« Službenom glasniku Općine Kukljica ».
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA
KLASA: 021-05/11-01/01
URBROJ: 2198/22-01-11-17
Kukljica, 15. ožujka 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Franko Kurić

www.opcina.kukljica.hr
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA

NAČELNICA
KLASA: 372-03/11-01/01
URBROJ: 2198/22-02/01-11-01
Kukljica, 28. veljače 2011.
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za obavljanje djelatnosti koje se
financiraju iz komunalne naknade za 2010. godinu
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), Općinska
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 2010. 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
2. Javna rasvjeta – održavanje

75.633,73 kuna
317.054,10 kuna

II. Održavanje javnih površina i groblja
1. Održavanje i uređenje javnih površina i groblja
90.136,00 kuna
________________________________________________________________________
482.823,83 kuna
Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz
sredstava komunalne naknade za 2010. godinu bio je predviđen u ukupnom iznosu od
482.823,83 kuna, a plan je izvršen u ukupnom iznosu od 401.000,00 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.

www.opcina.kukljica.hr
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Troškovi električne energije iznosili su 282.687,83 kuna, a troškovi održavanja
iznosili su 110.000,00 kuna. U odnosu na prethodnu godinu dolazi do povećanja troškova
električne energije budući da je tijekom godine došlo 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 i stabala.
Za radove na održavanju i uređenju javnih površina i groblja utrošilo se ukupno
90.136,00 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 17. sjednici održanoj dana 15. ožujka 2011. godine donijelo je sljedeći
Z A K LJ U Č A K
o
prihvaćanju Izviješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Općine Kukljica za 2010. godinu
1. Prihvaća se Izviješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Općine Kukljica za 2010. godinu, koje se nalazi u privitku i čini
sastavni dio ovog Zaključka.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u« Službenom glasniku Općine Kukljica ».
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA
KLASA: 021-05/11-01/01
URBROJ: 2198/22-01-11-17
Kukljica, 15. ožujka 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Franko Kurić

www.opcina.kukljica.hr
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA

NAČELNICA
KLASA: 327-03/11-01/01
URBROJ: 2198/22-02/01-11-01
Kukljica, 28. veljače 2011.

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 2010. godinu
Tijekom 2010. godine Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine
Kukljica u daljnjem tekstu: Program, izvršen je kako slijedi:
1. ADAPTACIJA ZGRADE DRUŠTVENOG DOMA S OKOLIŠEM
Sredstva su utrošena za uređenje okoliša doma, odnosno dijela tržnice i odvodnje.
Utrošena sredstva osigurana su iz sredstava komunalnog doprinosa i većim dijelom iz
sredstava Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.
Utrošena sredstva iznose 573.681,59 kuna.
2. IZGRADNJA 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 59.052,76 kuna.
3. IZGRADNJA JAVNOG WC-a U LUCI KUKLJICA
U 2010. godini izvršila se isplata zadnje faze izgradnje javnog sanitarnog čvora na dijelu obale
u visini od 259.457,52 kune.
4. IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

www.opcina.kukljica.hr
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Nastavak izgradnje komunalne infrastrukture – odvodnje u predjelu od objekta Ive Boško do
objekta Vlado Opačić, od objekta Ive Boško do objekta Mileve Mavra te u predjelu Vihrovi.
U 2010. godini izvršila se geodetska izmjera te je ishodovana lokacijska dozvola.
Ukupna vrijednost radova iznosila je 65.251,50 kuna.
5. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
U 2010. godini izrađena je projekta dokumentacija za izgradnju javne rasvijete na dijelu DC110, dionica od trafostanice do mosta cca 3.000 km.
Vrijednost radova iznosi 159.356,24 kune.
6. UREĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA
Tijekom izvještajne godine u dijelu uređenja nerazvrstanih cesta vršilo se popravljanje
postojećih puteva i to manji zahvati. Ukupna sredstva utrošena za naznačenu svrhu iznose
35.136,34 kune.
Obrazloženje
Izvješća o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
Tijekom 2010. godine provođene su investicije predviđene Programom gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu.
Planirane investicije su i izvršene, te su se dogodila blaga odstupanja u dijelu financijske
konstrukcije. Tako je planirana ukupna svota od 12.125.000,00 kuna, dok je u konačnici na
naprijed narečena 6 projekta ukupno utrošeno 1.151.935,95 kuna.
Općinska načelnica
Gorana Poropat, dr. med.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 4/09
i 7/09), Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 17. sjednici održanoj dana 15. ožujka
2011. godine, donosi slijedeću
ODLUKU
o usvajanju izvješća o radu načelnice Općine Kukljica
Članak 1.
Usvaja se u cijelosti izvješće o radu načelnice Općine Kukljica za period srpanj – prosinac
2010. godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Kukljica“.

www.opcina.kukljica.hr
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA
KLASA: 021-05/11-01/23
URBROJ: 2198/22-01/11-17
U Kukljici, 15. ožujka 2011.
Predsjednik
Franko Kurić
Na temelju članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 4/09
i 7/09), Općinsko vijeće Općine Kukljica na 17. sjednici, održanoj dana 15. ožujka 2011.
godine, d o n o s i

ODLUKU
o uključivanju u projekt „Pokretanje lokalne akcijske grupe na otocima Zadarske
županije“
Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Kukljica suglasna je sudjelovati u formiranje i djelovanju Lokalne
akcijske grupe (u daljnjem tekstu: LAG) na otocima Zadarske županije, kao jedan od
suosnivača, a koja se osniva radi ostvarivanja zajedničkih interesa svih uključenih sudionika u
svrhu ruralnog i ukupnog razvoja LAG-om obuhvaćenog područja.
Članak 2.
Za predstavnika Općine Kukljica u procesu formiranja LAG-a imenuje se Gorana Poropat, a
kao njen zamjenik Marin Boško.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Kukljica“.
KLASA: 021-05/11-01/01
URBROJ: 2198/22-01-11-17
Kukljica, 15. ožujka 2011
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA
Predsjednik
Općinskog vijeća
Franko Kurić
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/11-01/01
URBROJ: 2198/22-01/11-17
Kukljica, 15. ožujka 2011.
Na temelju članka 75. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama
(«Narodne novine», br. 158/03, 141/06 i 38/09) i članka 32. Statuta Općine Kukljica
(«Službeni glasnik Općine Kukljica», br.4/09 i 7/09), Općinsko vijeće Općina Kukljica na 17.
sjednici održanoj 15. ožujka 2011. godine donosi
ZAKLJUČAK
I.
Županijskoj skupštini Zadarske županije podnijet će se zahtjev za osnivanje
Županijske lučke uprave Kukljica, radi upravljanja, izgradnje i korištenja luke otvorene za
javni promet lokalnog značaja: luka Kukljica
II.
Zahtjev za osnivanje lučke uprave iz točke I. ovoga Zaključka i nacrt Odluke o
osnivanju Županijske lučke uprave Kukljica nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovoga
Zaključka.
III
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku Općine Kukljica”.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Kurić

www.opcina.kukljica.hr
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/11-01/01
URBROJ: 2198/22-01/11-17
Kukljica, 15. ožujka 2011.
Na temelju članka 32 Statuta Općine Kukljica («Službeni glasnik Općine Kukljica»,
br. 4/09 i 7/09), Općinsko vijeće Općina Kukljica na 17. sjednici održanoj 15. ožujka 2011.
godine donosi
ZAKLJUČAK
I.
Zadužuje se načelnica Općine Kukljica da Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture
Republike Hrvatske podnese zahtjev za dopunu Nacrta prijedloga Zakona o pomorskom
dobru i morskim lukama s nacrtom konačnog prijedloga zakona.
II.
Zadužuje se načelnica Općine Kukljica da Županijskoj skupštini Zadarske podnese
prijedlog za usvajanje zaključka kojim se podržava zahtjev za dopunu Nacrta prijedloga
Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama s nacrtom konačnog prijedloga zakona.
III.
Zahtjev za dopunu Nacrta prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama s
nacrtom konačnog prijedloga zakona nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovoga Zaključka.
IV
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku Općine Kukljica”.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Kurić
Na temelju članka 32. Statuta Općine Kukljica («Službeni glasnik Općine Kukljica», br.4/09
i 7/09), Općinsko vijeće Općina Kukljica na 17. sjednici održanoj 15. ožujka 2011. godine
donosi
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ODLUKU
I.
Odobrava se financijska pomoć za tisak knjige Ante Karlić Rava pod nazivom „Čovik od
svita“ u iznosu od 500,00 kuna.
II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u “Službenom
glasniku Općine Kukljica”.
KLASA: 021-05/11-01/01
URBROJ: 2198/22-01/11-17
Kukljica, 15. ožujka 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Kurić
Na temelju članka 32. Statuta Općine Kukljica («Službeni glasnik Općine Kukljica», br.4/09
i 7/09), Općinsko vijeće Općina Kukljica na 17. sjednici održanoj 15. ožujka 2011. godine
donosi
ODLUKU
I.
Prihvaća se inicijativa Ante Martinovića pok. Tome radi uvrštavanja točke dnevnog reda na
slijedeću sjednicu Općinskog vijeća pod nazivom: Izmjene i dopune prostorno planske
dokumentacije Općine Kukljica.
II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u “Službenom
glasniku Općine Kukljica”.
KLASA: 021-05/11-01/01
URBROJ: 2198/22-01/11-17
Kukljica, 15. ožujka 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Kurić
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Kukljica («Službeni glasnik Općine Kukljica», br.4/09
i 7/09), Općinsko vijeće Općina Kukljica na 17. sjednici održanoj 15. ožujka 2011. godine
donosi
ODLUKU
I.
Odbija se zamolba Pekarne Kukljica vl. Gjeke Prekplaj iz Kukljice, zbog nekorektnog
ponašanja prema Općini Kukljica i neplaćanja svojih obveza.
II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u “Službenom
glasniku Općine Kukljica”.
KLASA: 021-05/11-01/01
URBROJ: 2198/22-01/11-17
Kukljica, 15. ožujka 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Kurić
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„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
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