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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KUKLJICA 

Općinsko vijeće 

 

KLASA: 350-01/19-01/10 

URBROJ: 2198/22-01/19-01/01 

Kukljica, 17. siječnja 2019. 

 

Na temelju članka 36. stavak 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne 

novine“ broj 94/13 i 73/17) i članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine 

Kukljica“ broj 2/13 i 1/18) Općinsko vijeće Općine Kukljica, na svojoj 10. sjednici održanoj 

dana 17. siječnja 2019. godine, donijelo je  

 

O D L U K U 

o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje 

otpada odbačenog u okoliš na području Općine Kukljica 

 

Članak 1. 

Ovom odlukom, za područje Općine Kukljica (u daljnjem tekstu: Općina), utvrđuju se načini 

provedbe:  

- mjera za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada,  

- mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš, uključujući i uklanjanje naplavljenog    

  morskog otpada.  

 

Članak 2. 

Nepropisno odbačenim otpadom u smislu ove Odluke, smatra se naročito: otpad odbačen u 

okoliš na lokacijama, koje za to nisu predviđene i naplavljeni morski otpad.  

 

Članak 3. 

Mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada su:  

- nadzor lokacija putem komunalnog redarstva,  

- postavljanje znakova zabrane odbacivanja otpada,  

- distribucija letaka o načinu zbrinjavanja otpada putem isporučitelja javne usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada, 

 - periodične akcije uklanjanja nepropisno odbačenog otpada na području Općine, uz uvjet 

ishođenja prethodne suglasnosti ovlaštenog davatelja usluge prikupljanja komunalnog otpada 

na području Općine,  

- objava na internetskim stranicama Općine o načinu zbrinjavanja otpada koji nije mješoviti 

komunalni i biorazgradivi komunalni otpad.  

 

Članak 4. 

Općina će uspostaviti sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.  

Obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu dostavljaju se na popunjenom obrascu na adresu 

elektroničke pošte: opcina@kukljica.tcloud.hr, osobnom predajom popunjenog obrasca u 

pisarnici Općine, ili poštom, na adresu Općine, Ulica IV 24, 23 271 Kukljica.   

Obrazac prijave o nepropisno odloženom otpadu može se preuzeti na internetskoj stranici 

Općine ili u pisarnici Općine.  

Obaviješću o nepropisno odbačenom otpadu smatrat će se i svi drugi oblici dostave u pisanom 

obliku.  
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Članak 5. 

Radi uklanjanja nepropisno odbačenog otpada u okoliš iz članka 2. ove Odluke, komunalni 

redar rješenjem nalaže uklanjanje otpada vlasniku nekretnine na kojoj je odložen otpad, 

odnosno posjedniku nekretnine, ako vlasnik nije poznat, odnosno osobi koja, sukladno 

posebnom propisu, upravlja određenim područjem (dobrom), na kome je otpad nepropisno 

odložen.  

 

Rješenjem iz prethodnog stavka ovog članka određuje se: lokacija odbačenog otpada, 

procijenjena količina odbačenog otpada u m3, obveznik uklanjanja otpada, te obveza 

uklanjanja predajom otpada osobi za gospodarenje tom vrstom otpada, u roku koji ne može 

biti duži od 6 (šest) mjeseci od dana zaprimanja rješenja.  

 

Ako komunalni redar utvrdi postojanje opravdane sumnje da je otpad nepropisno odložen, a 

obveznik uklanjanja ne dopušta pristup radi utvrđivanja činjeničnog stanja u svezi s 

odbačenim otpadom, ovlašten je zatražiti nalog suda i asistenciju policijskih službenika, radi 

pristupa nekretnini u svrhu utvrđivanja činjenica.  

 

Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom Upravnom odjelu 

za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije.  

 

Ako se obveznik uklanjanja otpada ne može utvrditi, ili ako komunalni redar utvrdi da obveza 

utvrđena stavkom 1. ovog članka nije izvršena u određenom roku, Općina je dužna o svom 

trošku osigurati uklanjanje otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom 

otpada.   

Općina ima pravo na naknadu troškova uklanjanja otpada od obveznika uklanjanja otpada, 

ako je on poznat. 

  

Članak 6. 

Općina je dužna, sukladno zakonu, podatke utvrđene rješenjem iz članka 5. ove Odluke, 

mjesečno unositi u mrežnu aplikaciju sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada.  

 

Članak 7. 

Ukoliko je u prethodnoj kalendarskoj godini na području Općine uklonjen nepropisno 

odbačeni otpad sukladno ovoj Odluci ili Odluci o komunalnom redu, Općinski načelnik, 

dužan je do 31. ožujka tekuće godine, za prethodnu kalendarsku godinu, podnijeti izvješće 

Općinskom vijeću o lokacijama i količini nepropisno odbačenog otpada i svim troškovima 

uklanjanja.  

 

Članak 8. 

Općinsko vijeće, temeljem izvješća iz prethodnog članka ove Odluke, donosi odluku o 

provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada, u odnosu na lokacije na kojima je u 

više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada. 

 

Članak 9. 

Mjere i postupci za uklanjanje nepropisno odloženog otpada na javnim površinama kojima 

upravlja ili na drugim nekretninama u vlasništvu Općine, propisani su Odlukom o 

komunalnom redu.  

 

Članak 10. 

Ako je otpad odbačen na javnoj površini Čistoća d.o.o. Zadar, kao davatelj javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada, uklonit će ga u 
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sklopu svojih redovnih aktivnosti, odmah po saznanju bez odlaganja i bez posebnih naloga i 

rješenja od strane komunalnog redara Općine, te će o tome izvijestiti Općinu.  

 

Na način opisan u prethodnom stavku ovoga članka s otpadom odbačenim na javnoj površini 

postupit će i Komunalno društvo Sabuša II d.o.o. Kukljica, komunalno društvo u vlasništvu 

Općine.  

 

Članak 11. 

Otpad odbačen u okoliš može se uklanjati i putem akcija prikupljanja otpada (u daljnjem 

tekstu: akcija).  

Akciju prikupljanja otpada može organizirati pravna i fizička osoba – obrtnik u suradnji s 

osobom koja posjeduje dozvolu u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom.  

 

Radi provedbe akcije pravna odnosno fizička osoba – obrtnik dužna je ishoditi suglasnost 

Općine najmanje dva mjeseca prije početka akcije.  

 

Članak 12. 

Sredstva za provedbu svih mjera sprečavanja nepropisnog odbacivanja otpada u okoliš i mjera 

za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada u okoliš, osiguravaju se u Proračunu Općine.  

 

Članak 13. 

Novčanom kaznom od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba za koju se 

rješenjem komunalnog redara, iz članka 5. Ove Odluke, utvrdi da je obveznik uklanjanja 

nepropisno odloženog otpada u okoliš.  

 

Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba za koju se 

rješenjem komunalnog redara, iz članka 5. ove Odluke, utvrdi da je obveznik uklanjanja 

nepropisno odloženog otpada u okoliš. 

 

Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna kaznit će s odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini 

prekršaj iz stavka 1. ovog članka.  

 

Članak 14. 

U obavljanju nadzora komunalni redar je ovlašten:  

-  naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja za pravnu osobu u iznosu od 

5.000,00 kn i za fizičku osobu u iznosu od 2.000,00 kn za prekršaj propisan ovom 

Odlukom,  

- izdati obavezni prekršajni nalog i izreći novčanu kaznu,  

- pokrenuti prekršajni postupak.  

 

Članak 15. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u “Službenom 

glasniku Općine Kukljica”. 

 

        Predsjednik 

              Općinskog vijeća Općine Kukljica 

 

                Milorad Košćica, v.r. 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 
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OPĆINA KUKLJICA 

Općinsko vijeće 

 

KLASA: 021-01/19-01/10 

URBROJ: 2198/22-01/19-2 

Kukljica 17. siječnja 2019. 

 

Temeljem članka 57. stavka 3. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16 i 

106/18) i članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 2/13 i 

1/18), Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 10. sjednici održanoj dana 17. siječnja  

2019. godine, donosi 

 

ODLUKU 

o visini paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedinici u kampu  

na području Općine Kukljica 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuje se visina paušalnog poreza po krevetu u sobama, apartmanima i 

kućama za odmor, smještajnoj jedinici u kampu ili kamp odmorištu, te smještajnoj jedinici u 

objektu za robinzonski smještaj koji se nalaz na području Općine Kukljica.  

 

Članak 2. 

Visina paušalnog poreza iz članka 1. ove Odluke određuje se u iznosu od 300,00 kuna po 

krevetu ili smještajnoj jedinici koji se nalaze na području Općine Kukljica u kojima se obavlja 

djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu.  

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenim 

glasniku Općine Kukljica“. 

 

        Predsjednik 

              Općinskog vijeća Općine Kukljica 

 

               Milorad Košćica, v.r. 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KUKLJICA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 400-06/19-01/10       

URBROJ: 2198/22-01/19-01-3 

Kukljica, 17. siječnja 2019.                            

 
Temeljem članka 39. stavka 2. i članka 43. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 

136/12 i 15/15) te članka 32. stavka 1. Statuta Općina Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ 

broj: 2/13 i 1/18), Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 10. sjednici održanoj dana 17. siječnja 

2019. godine donosi 

 

 

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA   

OPĆINE KUKLJICA ZA 2019. GODINU 
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Članak 1. 
RAČUNA PRIHODA I RASHODA Plan proračuna za 2019.  Povećanje/smanjenje Prve izmjene i 

dopune – novi plan 

2019 

Prihodi poslovanja 5.694.720,00 kn 560.000,00 kn 6.254.720,00 kn 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 

 

UKUPNO PRIHODA 

 

5.964.720,00 kn 

 

560.000,00 kn 

 

6.254.720,00 kn 

Rashodi poslovanja 3.165.220,00 kn -160.000,00 kn 3.005.220,00 kn 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.979.500,00 kn 720.000,00 kn 4.699.500,00 kn 

 

UKUPNI RASHODI 

 

7.144.720,00 kn 

 

560.000,00 kn 

 

7.704.720,00 kn 

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 1.450.000,00 kn 0,00 kn 1.450.000,00 kn 

 

RAČUNA FINANCIRANJA 

   

Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 

NETO FINANCIRANJE 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 

 

RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ 

PRETHODNIH GODINA 

   

Ukupan donos višak iz prethodne godine  

1.450.000,00 kn 

 

0,00 kn 

 

1.450.000,00 kn 

Dio koji će se rasporediti u razdoblju  

1.450.000,00 kn 

 

0,00 kn 

 

1.450.000,00 kn 

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + 

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ 

PRETHODNIH GODINA 

 

 

0,00 kn 

 

 

0,00 kn 

 

 

0,00 kn 

 
 

Članak 2. 

Prihodi i primici i rashodi i izdaci po ekonomskoj funkciji, funkcijskoj, organizacijskoj, programskoj 

klasifikaciji i po izvorima financiranja utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2019. godinu.  

 

Članak 3. 

Ove prve izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u 

„Službenom glasniku Općine Kukljica“.  

 

 

 

     Predsjednik Općinskog vijeća 

                    Općine Kukljica 

 

                     Milorad Košćica, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

   OPĆINA KUKLJICA 

        Općinsko vijeće 

 

KLASA: 021-05/19-01/10 

URBROJ: 2198/22-01/19-4 

Kukljica, 17. siječnja 2019. 

 

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18) i članka 32. 

Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 2/13 i 1/18), Općinsko vijeće 

Općine Kukljica na svojoj 10. sjednici održanoj dana 17. siječnja 2019. godine, donijelo je 

                 

PRVA IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA 

građenja komunalne infrastrukture 

na području Općine Kukljica za 2019. godinu 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom mijenja se Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kukljica 

za 2019. godini („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 8/18). 

 

Članak 2. 

Članak 2. mijenja se i glasi: Prihodi za razdoblje od 1.1.2019. do 31.12.2019. godine po dinamici i 

po vrsti prihoda, izraženi u kunama, su:  

VRSTA PRIHODA PLAN (kn) 

Komunalni doprinos 100.00,00 

Komunalna naknada 50.00,00 

Vodni doprinos 5.000,00 

Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene građevine u prostoru 10.000,00 

Ostali proračunski prihodi za gradnju komunalne infrastrukture 1.934.000,00 

UKUPNO 2.099.000,00 

Sufinanciranje iz Državnog proračuna RH i fondova EU 300.000,00 

UKUPNO 300.000,00 

SVEUKUPNO PRIHODI 2.399.000,00 

 

Članak 3. 

Članak 3. mijenja se i glasi: Ukupni prihod iz članka 2. ovog Programa raspoređuje se na građenje 

objekata i uređaja komunalne infrstrukture, izraženo u kunama, kako slijedi:  

 

1. Nerazvrstane ceste: 

 

red. 

broj 
komunalna infrastruktura 

vrsta 

poslova 

planirana 

vrijednost u 

2019. god 

1.  
Izrada idejnog rješenja nerazvrstane ceste dionica Gospe od 

Sniga – Put Debra 
PD 34.000,00 

2.  Modernizacija nerazvrstane ceste dionica Benini - Lonini G 330.000,00 

Ukupno: 364.000,00 
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2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila: 

 

red. 

broj 
komunalna infrastruktura 

vrsta 

poslova 

planirana 

vrijednost u 

2019. god 

1.  Izgradnja trga sa fontanom G 795.000,00 

2.  Modernizacija plaža na području k.o. Kukljica G 200.000,00 

3.  Modernizacija javne površine – dionica Martinovi G 190.000,00 

Ukupno: 1.185.000,00 

 

3. Javna rasvjeta 

 

red. 

broj 
komunalna infrastruktura 

vrsta 

poslova 

planirana 

vrijednost u 

2019. god 

1.  Modernizacija javne rasvjete – II i III faza G  600.000,00 

Ukupno: 600.000,00 

 

4. Groblja 

 

red. 

broj 
komunalna infrastruktura 

vrsta 

poslova 

planirana 

vrijednost u 

2019. god 

1.  Kapitalne pomoći trg. društvu Sabuša II d.o.o. - groblje G 250.000,00 

Ukupno: 250.000,00 

 

SVEUKUPNO RASHODI 2.390.000,00 

 

Legenda:  

  G  gradnja 

  PD projektna dokumentacija 

 

Članak 4. 

Članak 4. mijenja se i glasi: Planirani prihodi po osnovi  komunalnog doprinosa, komunalne 

naknade, vodnog doprinosa, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene građevine u prostoru kao i 

ostalih proračunskih prihoda namijenjenih za građenje komunalne infrastrukture u ukupnom iznosu od 

1.934.000,00 kuna namjenski će se utrošiti u gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrutkure iz 

članka 3. ovog Programa.  

 

Troškovi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena 

gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa, te će se točan opseg i vrijednost radova 

utvrditi nakon ishođenja izvedbene tehničke dokumentacije i provedenog postupka javne nabave. 

 
Članak 5. 

Ova prva izmjena i dopuna programa stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u 

„Službenom glasniku Općine Kukljica“.  

 

        Predsjednik 

                 Općinskog vijeća  

 

                  Milorad Košćica, v.r. 
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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, Ulica IV br. 24, telefon: 023/373-229; 373-590 

Službeni glasnik objavljuje se i na: www.opcina-kukljica.hr                   

 


