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KLASA: 810-03/20-01/19
URBROJ: 2198/22-01-20-1
U Kukljici, 7. studenog 2020.
Na temelju članka 17. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda
(„Narodne novine“ broj 16/19) i članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik
Općine Kukljica“ broj 2/13, 1/18 i 1/20) , Općinsko vijeće Općine Kukljica na 19. sjednici
održanoj dana 7. studenog 2020. godine donosi

ODLUKU
o donošenju Plana djelovanja u području Prirodnih nepogoda
Općine Kukljica za 2021. godinu
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Kukljica donosi Plan djelovanja u području Prirodnih nepogoda
Općine Kukljica za 2021. godine.
Članak 2.
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Kukljica za 2021. godinu sastavni je
dio ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u Službenom glasniku
Općine Kukljica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA
Predsjednik Općinskog vijeća
Milorad Košćica, v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 363-01/20-01/19
URBROJ: 2198/22-01-20-2
Kukljica, 7. studenog 2020.
Na temelju članka 132. Zakona o gradnji (''Narodne novine'', broj 153/13, 20/17, 39/19 i
125/19) i članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 2/13,
1/18 i 1/20), a po prethodno pribavljenom mišljenju Turističke zajednice Općine Kukljica,
Općinsko vijeće Općine Kukljica na 19. sjednici održanoj 7. studenog 2020. godine, donosi:
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ODLUKU
o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova
tijekom turističke sezone na području Općine Kukljica u 2021. godini
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I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom određuje razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojemu se ne mogu
izvoditi zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine kao i nadzor nad
provedbom ove Odluke.
II. ZABRANA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
Članak 2.
Građevinskim radovima koji se u smislu ove Odluke zabranjuju smatraju se:
- zemljani radovi (iskop humusa, široki iskop, iskop stepenica, iskop za temelje i
građevne jame, iskop rovova za instalacije, iskop kanala i dovodnih jaraka, prijevoz
materijala, uređenje temeljnog tla, izrada nasipa, izrada posteljica, izrada klinova uz
objekte, deponiranje materijala, utovar, odvoz viška zemlje, istovar, zatrpavanje
građevinske jame nakon izvedbe podruma, zemljom od iskopa i sl.) i
- radovi na izgradnji konstrukcije građevne.
III. RAZDOBLJE I VRIJEME ZABRANE IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
Članak 3.
Zabrana izvođenja građevinskih radova jednako se odnosi na cijelom području Općine
Kukljica i to za period od 26. lipnja do 29. kolovoza i u vremenu od 00,00 do 24,00 sati.
Članak 4.
Do dana zabrane izvođenja građevinskih radova u smislu članka 3. ove Odluke investitori koji
su radi izvođenja građevinskih radova zauzeli javnu površinu, dužni su istu osloboditi od svih
stvari i vratiti u prijašnje stanje.
IV. IZNIMKE OD ZABRANE I OGRANIČENJA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH
RADOVA
Članak 5.
Zabrana iz ove Odluke ne odnosi se na:
1. građevine, odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes
Republike Hrvatske,
2. uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog
tijela državne vlasti,
3. građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je odluka stupila na
snagu.
V. NADZOR PROVEDBE ODLUKE
Članak 6.
Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja komunalno redarstvo Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Kukljica sukladno odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne
novine“ broj 153/13) i Naputka o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari u provedbi
Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj: 40/15), te će rješenjem narediti
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investitoru privremenu obustavu izvođenja zemljanih radova i/ili radova na izgradnji
konstrukcije građevine ako se radovi izvode protivno ovoj Odluci.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o privremenoj zabrani izvođenja
građevinskih radova tijekom turističke sezone na području Općine Kukljica u 2020. godini
(„Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 6/19).
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2021. godine, a objavit će se u ‘’Službenom glasniku
Općine Kukljica“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA
Predsjednik Općinskog vijeća
Milorad Košćica, v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/20-01/19
URBROJ: 2198/22-01-20-3
Kukljica, 7. studenog 2020. godine
Na temelju članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj:
2/13, 1/18 i 1/20), Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 19. sjednici održanoj dana 7.
studenog 2020. godine, donosi slijedeću
SUGLASNOST
Članak 1.
Daje se suglasnost Komunalnom društvu Sabuša II d.o.o. da putem javnog natječaja ili u
postupku javne nabave a temeljem procjene stalnog sudskog vještaka za cestovni promet,
tehniku i procjenu motornih vozila Darka Trcina dipl.ing.prom. od 27. listopada 2020. godine
izvrši prodaju specijalnog komunalnog vozila za prijevoz otpada MAN 18.280 C-235929, reg.
oznake i broja ZD 741-FN koje je u vlasništvu komunalnog društva Sabuša II d.o.o.
Članak 2.
U slučaju da na javni natječaj ne pristigne niti jedna ponuda daje se suglasnost Komunalnom
društvu Sabuša II d.o.o. da putem ponovljenog (drugog) javnog natječaja izvrši prodaju
specijalnog komunalnog vozila za prijevoz otpada MAN 18.280 C-235929, reg. oznake i
broja ZD 741-FN koje je u vlasništvu komunalnog društva Sabuša II d.o.o., na način da
procijenjenu vrijednost vozila utvrđenu u vještu stalnog sudskog vještaka za cestovni promet,
tehniku i procjenu motornih vozila Darka Trcina dipl.ing.prom. od 27. listopada 2020. godine
umanji za 30 %.
Članak 3.
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U slučaju da na ponovljeni javni natječaj iz članka 2. ove Odluke ne pristigne niti jedna
ponuda daje se suglasnost Komunalnom društvu Sabuša II d.o.o. da putem ponovljenog
(trećeg) javnog natječaja izvrši prodaju specijalnog komunalnog vozila za prijevoz otpada
MAN 18.280 C-235929, reg. oznake i broja ZD 741-FN koje je u vlasništvu komunalnog
društva Sabuša II d.o.o., na način da procijenjenu vrijednost vozila utvrđenu u vještu stalnog
sudskog vještaka za cestovni promet, tehniku i procjenu motornih vozila Darka Trcina
dipl.ing.prom. od 27. listopada 2020. godine umanji za 50 %.
Članak 4.
Ova Suglasnost stupa na snagu prvog dana od danom objave u „Službenom glasniku Općine
Kukljica“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Milorad Košćica, v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/20-01/19
URBROJ: 2198/22-01/20-01-4
Kukljica, 7. studenog 2020.
Na temelju članka 37. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj
(„Narodne novine“ broj 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13 i 110/15) i
članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 2/13, 1/18 i
1/20) Općinsko vijeće Općine Kukljica na 19. sjednici održanoj dana 7. studenog 2020.
godine, donijelo je
ODLUKU
o prihvaćanju Sporazuma o podjeli udjela u tvrtkama Vodovod d.o.o., Liburnija d.o.o. i
Čistoća d.o.o.
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaća se Sporazum o podjeli udjela u tvrtkama VODOVOD d.o.o.,
LIBURNIJA d.o.o. i ČISTOĆA d.o.o. između Općine Kali i Općine Kukljica, a koji
Sporazum čini sastavni dio ove Odluke.
Članak 2.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o prihvaćanju Sporazuma o podjeli
udjela u tvrtkama VODOVOD d.o.o., LIBURNIJA d.o.o. i ČISTOĆA d.o.o. objavljena u
Službenom glasniku Općine Kukljica broj 5/20.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Kukljica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA
Predsjednik Općinskog vijeća
Milorad Košćica, v.r.

www.opcina-kukljica.hr

Stranica 6 -– Broj 7

„Službeni glasnik Općine Kukljica“

10. studenog 2020. godine

„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
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