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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 18. sjednici održanoj 21. travnja 2011. godine
donosi
ZAKLJUČAK
I.
Općinsko vijeće Općine Kukljica zadužuju gospodina Josipa Ciketića i Vladimira Štrbca kao
potencijalne koncesionare da izrade i dostave pojedinačno idejni projekt uređenje
rekreacijske zone Sabuša u roku od 20 dana, od dana primitka zaključka.
Općinsko vijeće traži od Povjerenstva za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliš, prije
donošenja konačne Odluke prethodno mišljenje o idejnim projektima koji će dostaviti
naprijed narečeni.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku Općine Kukljica”.
KLASA: 021-05/11-01/01
URBROJ: 2198/22-01/11-18
Kukljica, 21. travnja 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 18. sjednici održanoj 21. travnja 2011. godine
donosi
ZAKLJUČAK
I.
Dostavlja se Studija prostornih mogućnosti turističke zone Veliki Karantun dostavljena od
strane naručitelja Luke Udženije, Povjerenstvu za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu
okoliša, na mišljenje.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku Općine Kukljica”.
KLASA: 021-05/11-01/01
URBROJ: 2198/22-01/11-18
Kukljica, 21. travnja 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 18. sjednici održanoj 21. travnja 2011. godine
donosi
ZAKLJUČAK
I.
Općinsko vijeće traži od Povjerenstva za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša,
mišljenje i prijedlog o izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Kukljica, te im
predlaže uvrstiti slijedeće smjernice: vratiti građevinsku zonu Pod Debra u cijelosti, ukloniti
građevinsku zonu Kogolišća, ponovno preraspodijeliti zonu So i S1 i sl.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku Općine Kukljica”.
KLASA: 021-05/11-01/01
URBROJ: 2198/22-01/11-18
Kukljica, 21. travnja 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Kurić
Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne
novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09),
članka 35. 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), te članka 32. Statuta
Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 4/09 i 7/09), Općinsko vijeće
Općine Kukljica, na 18. sjednici održanoj 21. travnja 2011. godine, donijelo je
ODLUKU
o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog zemljišta
za postavljanje privremenih objekata i naprava
I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se:
1. uvjeti i način davanja u zakup javnih površina i neizgrađenog zemljišta na području Općine
Kukljica (u daljnjem tekstu: Općine) za postavljanje privremenih objekata i to: kioska i drugih
montažnih objekata, pokretnih radnji, uslužnih naprava, naprava za zabavu, zabavnih parkova,
štandova, ugostiteljskih terasa i dr.;
2. lokacije za postavljanje privremenih objekata;
3. postupak davanja u zakup i zasnivanje zakupa;
4. visina zakupnine;
www.opcina.kukljica.hr
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5. prestanak zakupu;
6. nadzor nad provođenjem ove Odluke i
7. prijelazne i završne odredbe.
Članak 2.
U smislu ove Odluke pojedini izrazi imaju slijedeće značenja:
1. kiosk je prenosiva, tipizirana prostorna jedinica, maksimalne površine do 12 m2, tehnološki
dovršeni i cjeloviti objekti lagane konstrukcije koji se u cijelosti ili u dijelovima mogu
prenositi i postavljati na javnoj površini a mogućnošću priključka na komunalne objekte, a
prema potrebi obavljanja određene djelatnosti.
2. Montažni objekt je jedna ili više građevina maksimalne površine do 30 m2 koja svojom
namjenom, veličinom i oblikovanjem, te montažnom izvedbom nosivog konstruktivnog
sistema (polaganja na podlogu bez povezivanja s njom) predstavlja građevinu privremenog
karaktera koja se može demontirati, premještati i uklanjati s lokacije na kojoj je postavljena.
3. Ugostiteljska terasa je dio javne površine koja se može koristiti za postavu stolova, stolica,
vitrina za namirnice, suncobrana i sl. a radi usluživanja gostiju.
4. Pokretna radnja je prenosiva prostorna jedinica u pravilu na kotačima, privremenog
karaktera, predviđena za obavljanje uslužne i ugostiteljske djelatnosti, te djelatnosti trgovine
putem pokretnih prodavača.
5. Uslužna naprava je automat, hladnjak, vaga, peć za pečenje i sl.
6. Naprava za zabavu je uređaj predviđen za zabavu djece i odraslih (vlak, vrtuljak, trampolin,
tobogan, karting staza i sl.).
7. Zabavni park je prostorno organizirana cjelina čije zauzeće javne površine ovisi o broju i
vrsti naprava za zabavu (šator, luna-park, cirkus).
8. Štand je tipiziran lako prenosiv ili fiksni element predviđen za stalnu prodaju (štandovi na
tržnici) ili prigodnu uličnu prodaju.
9. Prazničnom, prigodnom ili javnom manifestacijom se smatra svako događanje u kraćem
vremenskom razdoblju od 7 dana u kontinuitetu, koje može biti popraćeno ugostiteljskom,
trgovačkom ili zabavnom djelatnošću.
Članak 3.
Privremeni objekti iz članka 2. ove Odluke moraju biti tehnički i oblikovano primjereno
izvedeni, uklopivi u urbani prostor i estetski prihvatljivi te redovito održavani.
Troškove za ispunjavanje uvjeta iz ovog članka Odluke snosi zakupnik, a neispunjavanje istih
povlači za sobom uklanjanje s lokacije o trošku zakupnika.
Posebnu Odluku o izgledu objekata iz članka 2. ove Odluke donosi Općinski načelnik.
II.

NAČIN GOSPODARENJA I UPRAVLJANJA JAVNIM POVRŠINAMA
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Članak 4.
Javnim površinama i neizgrađenim zemljištem u vlasništvu općine upravlja Općinski
načelnik.
Članak 5.
Pri obavljanju poslova upravljanja i gospodarenja javnim površinama, Općinski načelnik na
prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela obavlja slijedeće poslove:
1. donosi plan općeg rasporeda privremenih objekata;
2. donosi posebne uvjete u cilju ispunjavanja odredbi iz članka 3. stavka 1. ove Odluke;
3. donosi plan razmještaja privremenih objekata za vrijeme održavanja prazničkih,
prigodnih i javnih manifestacija;
4. objavljuje i provodi javne natječaje za davanje u zakup javnih površina i privremenih
objekata u vlasništvu Općine;
5. donosi odluku o utvrđivanju najpovoljnijih natjecatelja;
6. sklapa ugovor o zakupu.
III.

LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA I
UGOSTITELJSKIH TERASA

Članak 6.
Planom općeg rasporeda privremenih objekata određuje se pojedinačna namjena, vrsta i tipovi
privremenih objekata te njihova lokacija.
Članak 7.
Ugostiteljske terase moraju se formirati na način da za pješačku komunikaciju preostane
najmanje 2,00 m širine slobodnog prostora, da se nesmetano osigura pristup plažama,
parkovima, parkiralištima, spomenicima, fontanama i sličnim objektima kao i da se osigura
ulaz i dostava u druge poslovne i stambene prostore.
Ugostiteljske terase ne smiju se natkrivati bez odobrenja pročelnika Jedinstvenog upravnog
odjela, koji svojim rješenjem može odrediti posebne uvjete koji se odnose na izgled i veličinu
tendi.
Ugostiteljska terasa može se postaviti u razdoblju od 1. travnja do 31. listopada tekuće godine
(sezonska terasa) ili tijekom cijele godine (stalna terasa).
Članak 8.
Ugostiteljske terase koje se nalaze na javnoj površini uz lokaciju gdje je smješten postojeći
ugostiteljski objekt na području Općine Kukljica, daju se u zakup na zahtjev vlasnika ili
zakupca ugostiteljskih objekata rješenjem pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 9.
Privremeni objekti iz članka 2. ove Odluke ne smiju se postavljati:
1. na mjestu gdje bi postavljeni objekti ugrožavali održavanje komunalnih objekata i
uređaja;
2. u parkovima i na ostalim uređenim zelenim površinama;

www.opcina.kukljica.hr

Stranica - 6 - broj 2

„Službeni glasnik Općine Kukljica“

22. travnja 2011. godine

3. na javno prometnim površinama koje se koriste za promet, zaustavljanje i parkiranje
vozila.
Članak 10.
Prilikom održavanja prigodnih manifestacija unutar stare jezgre općine Kukljica, razmještaj
privremenih objekata i privremenih ugostiteljskih terasa, određuje Općinski načelnik, na
prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, i uz prethodno mišljenje komunalnog
redara.
Vlasnici privremenih objekata i korisnici privremenih ugostiteljskih terasa iz stavka 1. ovog
članka, dužni su iste ukloniti odmah, a najkasnije slijedećeg dana po završetku manifestacije.
Postavom privremenih objekata i ugostiteljskih terasa ne smije se onemogućiti ili bitno
narušiti osnovna namjena prostora na kojoj se privremene naprave i ugostiteljske terase
postavljaju.
Članak 11.
Zakupnik javne površine prilikom napuštanja lokacije dužan je istu dovesti u prvobitno stanje,
u roku kojeg odredi zakupodavac Ugovorom ili rješenjem o zakupu.
Ukoliko zakupnik ne postupi prema odredbi iz prethodnog stavka, učinit će to zakupodavac,
na trošak zakupnika.
IV.

POSTUPAK DAVANJA U ZAKUP I ZASNIVANJE ZAKUPA

Članak 12.
Lokacije za postavljanje privremenih objekata iz članka 2. ove Odluke daju se u zakup putem
javnog natječaja.
Iznimno od odredbi prethodnog stavka ovog članka Odluke na zahtjev daje se u zakup:
-

privremeni objekti koji se postavljaju najduže na rok od 120 dana;
ugostiteljske terase iz članka 8. ove Odluke.

Zakupodavac ili vlasnik koji ima nepodmirene obveze prema Općini Kukljica i trgovačkim
društvima u 100 % vlasništvu Općine Kukljica, temeljem poreza, doprinosa, zakupnine ili
drugih obveza ili s kojima Općina vodi sudski spor iz ugovora o zakupu, ne može ostvariti
pravo iz prethodnog stavka ovog članka.
Članak 13.
Odluku o provođenju natječaja donosi Općinska načelnica na prijedlog pročelnika
Jedinstvenog upravnog odjela.
Postupak natječaja do donošenja odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja provodi
Povjerenstvo za provedbu postupka odabira najpovoljnijeg natjecatelja.

www.opcina.kukljica.hr
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Povjerenstvo ima predsjednika i 2 (dva) člana. Predsjednika i članove Povjerenstva imenuje
Općinska načelnica za mandatno razdoblje od četiri godine.
Članak 14.
Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim kovertama sa naznakom „ne
otvaraj – ponuda za javnu površinu“.
Natječaj se objavljuje u javnim glasilima, a tekst oglasa sadrži slijedeće opće uvjete:
-

oznaku i površinu lokacije, te djelatnost koja će se obavljati u/na postavljenom
privremenom objektu;
početni iznos zakupnine po m2 zemljišta ili pojedinog privremenog objekta;
odredbe o visini i načinu plaćanja jamčevine;
vrijeme trajanja zakupa;
način i rok podnošenja ponude;
vrijeme i mjesto otvaranja ponuda;
rok za zaključenje ugovora o zakupu;
obvezu zakupnika da ishoduje lokacijsku, odnosno građevinsku dozvolu, ukoliko je
ista potrebna prema posebnim propisima;
odredbu da u natječaju ne mogu sudjelovati ponuditelji koji nisu podmirili obveze
prema Općini Kukljica i trgovačkim društvima u 100 % vlasništvu Općine Kukljica,
temeljem poreza, doprinosa, zakupnine ili drugih obveza ili s kojima Općina vodi
sudski spor iz ugovora o zakupu.

Općinski načelnik može odrediti i druge posebne uvjete iz natječaja.
Članak 15.
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, nema pravo na povrat
jamčevine.
Natjecateljima koji ne uspiju u natječaju, jamčevina se vraća najkasnije u roku od 8 dana od
dana zaključenja natječaja.
Natjecatelju čija ponuda bude utvrđena najpovoljnijom položena jamčevina uračunava se u
zakupninu.
Članak 16.
Pismena prijava za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
1. presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba;
2. presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravnu osobu odnosno rješenje o upisu u
registar obrtnika za fizičke osobe;
3. dokaz da je ponuditelj uplatio jamčevinu;
4. visinu ponuđene zakupnine;
5. OIB;
6. potrebne dokaze da natjecatelj ispunjava posebne uvjete natječaja, u slučaju kada su
isti objavljeni.
Članak 17.
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Odluku o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja donosi Općinski načelnik na prijedlog
Povjerenstva iz članka 13. ove Odluke, cijeneći sve elemente ponude, a naročito visinu
ponuđene zakupnine.
Prigovor protiv odluke iz prethodnog stavka podnosi se Općinskom načelniku, u roku od 8
dana od dana primitka iste.
Članak 18.
Ugovor o zakupu javne površine zaključuje se na određeno vrijeme.
Članak 19.
Ugovor o zakupu zaključuje se u pisanoj formi i sadrži:
-

naznaku ugovorenih strana;
naznaku površine zauzetog zemljišta ili naznaku privremenog objekta u vlasništvu
Općine koji se daje u zakup;
djelatnost koju zakupnik može obavljati u/na privremenom objektu i odredbu da se ne
može mijenjati bez suglasnosti zakupodavca/Općine;
vrijeme na koje je ugovor zaključen;
rok za zaključenje ugovora i postavu privremenog objekta;
iznos zakupnine po m2 zemljišta ili oi privremenom objektu i rok plaćanja;
odredbe o ostalim troškovima (potrošnja struje, vode, odvoza smeća i sl.);
odredbe o prestanku ugovora, uklanjanju privremenih objekata i dovođenju zemljišta u
prvobitno stanje;
odredbu kojom se zakupnik obvezuje na povećanje zakupnine u slučaju kada je
ugovor o zakupu zaključen na vrijeme duže od godine dana;

Ugovor o zakupu može sadržavati i odredbu da se isti sklapa kao ovršna isprava u smislu
Zakona o javnom bilježništvu, a na trošak zakupnika.
Članak 20.
Javna površina za koju je zaključen ugovor o zakupu ne može se davati u podzakup, bez
izričitog pismenog odobrenja Općinskog načelnika.
V.

PRESTANAK UGOVORA O ZAKUPU

Članak 21.
Ugovor o zakupu javne površine prestaje na način utvrđen Zakonom, ovom Odlukom i
ugovorom o zakupu.
Članak 22.
Ugovor o zakupu prestaje istekom roka na koji je zaključen, a ko se isti ne produži temeljem
Aneksa Ugovora.
Ugovor o zakupu otkazat će se i prije isteka roka na koji je zaključen u slijedećim
slučajevima:
1. ukoliko zakupnik ne postavi na lokaciji privremeni objekt u za to određenom roku;
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2. koristi lokaciju za djelatnost koja nije navedena u ugovoru;
3. ne plati dospjelu zakupninu niti u roku od 15 dana od dana primitka pismene opomene
zakupodavca;
4. postavi privremeni objekt u suprotnosti s odredbama ove Odluke;
5. u svim ostalim slučajevima nepridržavanja odredaba ove Odluke i ugovora o zakupu;
6. uređenja javne površine i privođenja namjeni sukladno prostorno-planskim
dokumentima.
Otkazni rok za otkaz ugovora o zakupu je 15 dana za kioske i montažne objekte, a 3 dana za
sve ostale naprave na javnim površinama.
Ako Općina otkaže ugovor o zakupu lokacije iz razloga navedenih u prethodnim stavcima
ovog članka, zakupnik nema pravo na naknadu štete od Općine.
VI.

VISINA ZAKUPNINE

Članak 23.
Visina zakupnine za javne površine, neizgrađeno zemljište i privremene objekte u vlasništvu
Općine koji se daju u zakup putem natječaja, utvrđuje se u natječajnom postupku, s time da
najmanja zakupnina ne može biti niža od početne zakupnine utvrđene ovom Odlukom.
U slučajevima kada se zakup daje temeljem rješenja pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela
cijena zakupa jednaka je početnoj cijeni zakupa utvrđene ovom Odlukom.
Članak 24.
Početna visina zakupnine utvrđuje se prema namjeni radi koje se javna površina, neizgrađeno
zemljište ili privremeni objekt daje u zakup.
Članak 25.
Visina početne cijene zakupnine za korištenje javne površine, neizgrađenog zemljišta ili
privremenih objekata utvrđuje se kako slijedi:
1. Za korištenje javne površine radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti za postavu
stolova, stolica, suncobrana, klupa i sl. uz postojeće ugostiteljske objekte tijekom
cijele godine na području Općine Kukljica osim dijela pomorskog dobra početna
cijena za 1 m2 iznosi 50,00 kuna mjesečno;
2. Za korištenje javne površine radi postavljanja kioska i svih ostalih privremenih
objekata tijekom cijele godine na cijelom području Općine Kukljica osim dijela
pomorskog dobra početna cijena 1 m2 iznosi 140,00 kuna, mjesečno;
3. Za korištenje štandova za prodaju voća, povrća, cvijeća, bižuterije, razglednica i sl. na
dijelu tržnice početna cijena iznosi:
a) za period od 01. listopada do 31. svibnja 400,00 kuna, mjesečno po štandu;
b) za period od 01. listopada do 31. svibnja 50,00 kuna, dnevno po štandu;
c) za period od 01. lipnja do 30. rujna
8.000,00 kuna po štandu;
Za korištenje štandova za prodaju ribe i ribljih proizvoda početna cijena iznosi:
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a) za period od 01. listopada do 31. svibnja 200,00 kuna, mjesečno po štandu;
b) za period od 01. siječnja do 31. prosinca 30,00 kuna, dnevno po štandu;
c) za period od 01. lipnja do 30. rujna
1.500,00 kuna po štandu;
4. Za korištenje javne površine ispred trgovačkih objekata radi postavljanja naprava u
svrhu prodaje asortimana iz trgovine tijekom radnog vremena prodavaonice tijekom
cijele godine na području Općine Kukljica početna cijena iznosi 750,00 kuna
mjesečno po jednoj napravi;
5. Za korištenje javne površine radi postavljanja reklame, (oglasnih) stupova, izložbenih
ormarića, reklamnih panoa i sl. na području Općine Kukljica početna cijena iznosi
3.000,00 kuna mjesečno po jednoj napravi;
6. Za korištenje javne površine za prigodnu prodaju božićnih i novogodišnjih čestitki i
dr. prigodnih proizvoda na području Općine Kukljica početna cijena iznosi 750,00
kuna mjesečno po jednoj napravi;
7. Za korištenje javne površine za postavljanje građevinskih skela i objekata potrebnih za
gradilište po 1 m2 zauzeto javno prometne površine početna cijena iznosi 10,00 kuna
mjesečno;
8. Za korištenje javne površine u vrijeme održavanja manifestacija i sl. za postavljanje
štanda početna cijena zakupa javne površine na području Općine Kukljica za taj dan
iznosi 2.000,00 kuna po štandu.
Članak 26.
Općinski načelnik može odobriti privremenu upotrebu javne površine, bez naknade, u svrhu
održavanja humanitarnih, kulturnih, političkih i sportskih manifestacija, te za manifestacije
pod pokroviteljstvom Općine.
VII.

NADZOR

Članak 27.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši Jedinstveni upravni odjel, po ovlaštenju pročelnika
Jedinstvenog upravnog odjela komunalni redar, a temeljem odredbi Odluke o komunalnom
redu.
Članak 28.
Komunalni redar ovlašten je u provođenju nadzora:
1. nadzirati primjenu ove Odluke;
2. narediti zakupcima radnje koje su u skladu s ovom Odlukom dužne vršiti kada se
utvrdi da se iste ne obavljaju ili se obavljaju suprotno odredbama ove Odluke;
3. naložiti uklanjanje privremenog objekta postavljenog bez odobrenja ili suprotno
odredbama ove Odluke, rješenja i ugovora o zakupu;
4. predložiti pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela pokretanje prekršajnog postupka;
5. izricati i naplaćivati mandatne kazne;
6. poduzimati druge radnje za koje je ovlašten.
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Članak 29.
Komunalni redar rješenjem će naložiti uklanjanje privremenih objekata iz članka 2. ove
Odluke:
1. ako je privremeni objekt postavljen suprotno odredbama ove Odluke;
2. ako je privremeni objekt postavljen suprotno odredbi ugovora o zakupu ili rješenja
glede površine koja je u zakupu;
3. ako je privremeni objekt postavljen bez rješenja ili ugovora o zakupu lokacije;
4. ako je rješenje ili ugovor o zakupu prestao istekom roka ili otkazom odnosno
poništenjem.
Članak 30.
Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba, odnosno 5.000,00
kuna fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja je počinila
prekršaj u vezi obavljanja njezina obrta, koja:
1. postavi objekt iz članka 2. ove Odluke bez odobrenja Općinskog načelnika ili
pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela;
2. postavi objekt iz članka 2. ove Odluke na lokaciji koja nije predviđena za postavljanje
objekta;
3. postavi objekt iz članka 2. ove Odluke protivno odredbi članka 8. ove Odluke;
4. koristi lokaciju na način koji nije predviđen ovom Odlukom, odlukom Općinskog
načelnika, rješenjem pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela ili vrši preinake na
lokaciji bez odobrenja.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi
za prekršaj iz prednjeg stavka.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba za prekršaj iz stavka
1. ovog članka putem Prekršajnog suda, a na licu mjesta 500,00 kn.
VIII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju u zakup javnih površina i
neizgrađenog zemljišta za postavljanje privremenih objekata i naprava Klasa: 372-05/07-01/3,
Ur. broj: 2198/22-07-01, od 24. kolovoza 2007. godine, te Odluka o izmjenama i dopunama
Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog zemljišta za postavljanje
privremenih objekata i naprava („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 5/09).
Članak 32.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Kukljica“.
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KLASA: 374-01/11-01/01
URBROJ: 2198/22-01-11-18
U Kukljici, 21. travnja 2011.
PREDSJEDNIK
Franko Kurić
Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 28/10), i članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik
Općine Kukljica“ broj: 4/09 i 78/09), Općinsko vijeće Općine Kukljica, na prijedlog
Općinskog načelnika, na 18. sjednici održanoj 21. travnja 2011.godine, donosi
ODLUKU
o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
iz radnog odnosa
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se osnovica i koeficijenti za obračun plaće općinskog načelnika i
zamjenika općinskog načelnika (u daljnjem tekstu: dužnosnici) te druga prava dužnosnika iz
radnog odnosa.
Članak 2.
Plaću dužnosnika, čini umnožak koeficijenata i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 %
za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20 %.
Članak 3.
Osnovica za obračun plaće dužnosnika iznosi 4.630,14 kuna bruto.
Članak 4.
Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznosi:
RADNO MJESTO
Općinski načelnik
Zamjenik općinskog načelnika

KOEFICIJENT
2,70
1,80

Članak 5.
Dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno, druga prava iz radnog odnosa ostvaruje u
skladu s općim propisima o radu, te s općim aktima Općine, odnosno kolektivnim ugovorom,
koji se primjenjuje na službenike i namještenike u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Kukljica, ako zakonom nije drukčije propisano.
Članak 6.
Rješenja o utvrđivanju plaće te drugih prava dužnosnika iz radnog odnosa donosi pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kukljica.
Članak 7.
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Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju koeficijenata za obračun
plaće načelnika i zamjenika načelnika Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“
broj: 4/10).
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjivati će se za isplatu plaće u svibnju
2011. godine, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Kukljica“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA
KLASA: 021-05/11-01/01
URBROJ: 2198/22-01-11-18
U Kukljici, 21. travnja 2011.
Predsjednik
Franko Kurić
Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) i članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni
glasnik Općine Kukljica“ broj: 4/09 i 7/09), Općinsko vijeće Općine Kukljica, na prijedlog
Općinskog načelnika, na 18. sjednici održanoj 21. travnja 2011.godine, donosi
ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u
pravnim tijelima Općine Kukljica.
Članak 2.
Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznosi:
RADNO MJESTO
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Viši referent za proračun i financije
Računovodstveni referent
Administrativni tajnik za uredsko poslovanje
Referent – komunalni redar
Spremačica

KOEFICIJENT
1,27
1,08
1,00
1,00
1,00
1,00

Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju koeficijenata za obračun
plaće službenika i namještenika Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj:
9/10).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjivati će se za isplatu plaće u svibnju
2011. godine, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Kukljica“.
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA
KLASA: 021-05/11-01/01
URBROJ: 2198/22-01-11-18
U Kukljici, 21. travnja 2011.
Predsjednik
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 18. sjednici održanoj dana 21. travnja 2011. godine, donosi
ODLUKU
o povjeravanju poslova komunalnom društvu „Sabuša II“ d.o.o.
I
Povjeravaju se poslovi održavanja javnih površina na cijelom području Općine
Kukljica 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.
III
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: 2198/22-01-11-18
Kukljica, 21. travnja 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA
PREDSJEDNIK
Franko Kurić
Na temelju članka 32. Statuta Općine Kukljica («Službeni glasnik Općine Kukljica», br.4/09
i 7/09), Općinsko vijeće Općina Kukljica na 18. sjednici održanoj 21. travnja 2011. godine,
daje
SUGLASNOST
I.
Temeljem zahtjeva Igora Grzunova iz Kukljice, Kukljica 37, Općinsko vijeće Općine
Kukljica daje suglasnost za obavljanje djelatnosti marikulture, naprijed naznačenom
podnositelju zahtjeva.
www.opcina.kukljica.hr
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Djelatnost će se obavljati između uvala Baćina i Jelenice na području k.o. Kukljica.
II.
Ova Suglasnost, stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se u “Službenom
glasniku Općine Kukljica”.
KLASA: 021-05/11-01/01
URBROJ: 2198/22-01/11-18
Kukljica, 21. travnja 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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