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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće

9. srpnja 2021. godine

KLASA: 021-05/21-01/2
URBROJ: 2198/22-01/21-1
Kukljica 8. srpnja 2021.
Temeljem članka 31. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj:
1/21), Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 2. sjednici održanoj dana 8. srpnja 2021.
godine, donosi
ODLUKU
o izboru članova Povjerenstva za Statut i Poslovnik
Članak 1
U Povjerenstvo za Statut i Poslovnik, biraju se:
ANTE MARTINOVIĆ, za predsjednika,
RAJNA GRZUNOV, za člana,
LUKA MILIĆ, za člana.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Kukljica“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Martinović, v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/21-01/ 2
URBROJ: 2198/22-01-21-2
Kukljica, 8. srpnja 2021.
Temeljem članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
(„Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 31. Statuta Općine Kukljica
(«Službeni glasnik Općine Kukljica» broj: 1/21), Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj
2.sjednici održanoj dana 8. srpnja 2021. godine, donosi slijedeću:
ODLUKU
o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja na području Općine Kukljica
Članak 1.
U članove Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja na području Općine Kukljica imenuju
se:

www.opcina-kukljica.hr
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1. Ante Martinović,
predstavnik Općine Kukljica
2. Rajna Grzunov,
predstavnica Općine Kukljica
3. Edison Boško,
predstavnik Općine Kukljica
4. Ljiljana Peričin,
predstavnica Zadarske županije
5. Nedjeljko Sjauš,
predstavnik Lučke kapetanije

9. srpnja 2021. godine

Članak 2.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o imenovanju vijeća za davanje
koncesijskog odobrenja na području Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“
broj: 4/15).
Članak 3.
Ovo Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Kukljica».
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Martinović, v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 363-01/21-01/2
URBROJ: 2198/22-01/-21-3
Kukljica, 8. srpnja 2021.
Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i
152/14), u svezi s člankom 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 31. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik
Općine Kukljica“ broj 21/21), Općinsko vijeće Općine Kukljica, na 2. sjednici, održanoj dana
8. srpnja 2021. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina
Članak 1.
U Odluci o zakupu javnih površina („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 3/19 i 4/20),
članak 5. mijenja se i glasi:
„Veličinu, izgled i lokacije na koje se mogu postavljati kiosci, štandovi - klupe i ostale
naprave, utvrdit će se Planom korištenja javnih površina kojeg donosi Općinsko vijeće Općine
Kukljica.“
Članak 2.
Članak 30. mijenja se i glasi:
„Utvrđivanje zona donosi Općinsko vijeće Općine Kukljica Planom korištenja javnih
površina.“
Članak 3.
Iza članka 32. dodaje se članak 32.a koji glasi:

www.opcina-kukljica.hr
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Zakupnik javne površine koji je korisnik poticaja za samozapošljavanje a ima otvoren obrt ili
pravnu osobu sa sjedištem na području Općine Kukljica, ostvaruje pravo na popust na cijene
zakupa javne površine iz članka 31. i 32. ove Odluke i to kako slijedi:
1 godina 100% propisanog iznosa
2 godina 90% propisanog iznosa
3 godina 80% propisanog iznosa
4 godina 70% propisanog iznosa
5 godina 60% propisanog iznosa.
Zakupnik pravo na popust iz prethodnog stavka ostvaruje dostavom izvatka iz obrtnog ili
sudskog registra te preslikom Ugovora ili Odluke o dobivanju poticaja za samozapošljavanje.
Članak 4.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javne površine stupa na snagu osmog
dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Kukljica“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Martinović, v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-06/21-01/2
URBROJ: 2198/22-21-01/4
Kukljica, 8. srpnja 2021. godine
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine", br. 33/2001., 60/2001., 129/2005., 109/2007., 125/2008., 36/2009., 150/2011.,
144/2012., 19/2013. – pročišćeni tekst, 137/2015. – ispravak, 123/2017., 98/2019. i
144/2020.) i članka 31. Statuta Općine Kukljica (Službeni glasnik Općine Kukljica 1/21)
Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 2. sjednici održanoj dana 8. srpnja 2021. godine
donijelo je
IZMJENE POSLOVNIKA
O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KUKLJICA
Članak 1.
U Poslovniku o radu Općinskog vijeća Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“
broj 1/21) članak 8. mijenja se i glasi:
„Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati Klub vijećnika prema stranačkoj pripadnosti i
Klub nezavisnih vijećnika.
Klub vijećnika mora imati najmanje 2 člana.
Klubovi vijećnika obavezni su o svom osnivanju obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća,
priložiti svoja pravila rada te podatke o članovima.
Predsjednik Općinskog vijeća brine da se klubovima vijećnika osiguraju prostorni i drugi
tehnički uvjeti za rad.”
Članak 2.
Članak 26. mijenja se i glasi:
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“Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje prijedloga akta može trajati najduže 5 minuta, a
za prijedlog proračuna i prijedlog prostornog plana 10 minuta.
Predsjednik Općinskog vijeća može dozvoliti i duža obrazloženja, ovisno o složenosti i
važnosti prijedloga.”
Članak 3.
Članak 42. mijenja se i glasi:
Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja Općinskom načelniku i pročelniku Jedinstvenog
upravnog odjela u svezi poslova iz njihovog djelokruga rada.
Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog vijeća pod točkom dnevnog reda „Pitanja i
odgovori“ koja je prva točka dnevnog reda, usmeno ili u pisanom obliku posredstvom
predsjednika
Općinskog vijeća, a vijećnik je dužan navesti kome ga upućuje.
Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva vijećnička pitanja. Pravo postavljanja vijećničkog
pitanja ima i klub vijećnika, s time da može postaviti samo jedno pitanje.
Odgovori na vijećnička pitanja daju se usmeno na samoj sjednici, a ukoliko to nije moguće,
odgovor se dostavlja u pismenom obliku najkasnije 15 dana od završetka sjednice
Općinski načelnik odnosno pročelnik dostavljaju pisani odgovor vijećniku posredovanjem
predsjednika Općinskog vijeća.
Članak 4.
Članak 87. mijenja se i glasi:
„O radu na sjednici vodi se zapisnik u pismenoj formi.
Zapisnik vodi službenik Jedinstvenog upravnog odjela, kojeg ovlasti predsjednik Općinskog
vijeća.
.
Zapisnik sadrži podatke o radu vijeća na sjednici i to:
- prisutnost na sjednici,
- utvrđeni dnevni red,
- poimenični popis učesnika u raspravi po točkama dnevnog reda, kratki prijedlog vijećnika o
kojem se glasa,
- sažetak rasprave
- doneseni akti i utvrđeni rezultati glasovanja,
- evidenciju o pauzama u tijeku sjednice,
- vijećnička pitanja i odgovore.”
Članak 5.
Članak 89. mijenja se i glasi:
„Sjednice vijeća tonski se snimaju, a isti snimak se čuva u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Kukljica i sastavni je dio zapisnika iz članka 87. ovog Poslovnika.
Tonski zapis službenika Jedinstvenog upravnog odjela ili druge osobe zaduženog za vođenje
zapisnika jedini je službeni tonski zapis sjednice vijeća.
Osim službenika Jedinstvenog upravnog odjela zaduženog za vođenje zapisnika ili osobe koju
ovlasti predsjednik Općinskog vijeća nitko od nazočnih ne smije snimati tijek sjednice vijeća
na bilo koji način, bez prethodnog odobrenja predsjednika Općinskog vijeća, koje odobrenje
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je zainteresirana osoba dužna zatražiti najkasnije 24 sata prije sata održavanja sjednice
Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća može zabraniti prisustvovanje javnosti i snimanje sjednice
samo ukoliko se raspravlja o dokumentima i materijalima vijeća, koji su u skladu s posebnim
propisima označeni kao službena, vojna odnosno državna tajna.”
Članak 6.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kukljica
stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Kukljica“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Martinović, v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/21-01/2
URBROJ: 2198/22-01/21-5
Kukljica 8. srpnja 2021.
Temeljem članka 9. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj
10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) članka 31. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine
Kukljica“ broj: 1/21), Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 2. sjednici održanoj dana 8.
srpnja 2021. godine, donosi
ODLUKA
Članak 1
Pokreće se postupak izmjena akata Dječjeg vrtića Manulica u svrhu organiziranja rada
produženog boravka djece – 10-to satni program boravka u dječjem vrtiću.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u Službenom glasniku
Općine Kukljica.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Martinović, v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/21-01/2
URBROJ: 2198/22-01/21-6
Kukljica 8. srpnja 2021.

www.opcina-kukljica.hr

Stranica 7 -– Broj 5 „Službeni glasnik Općine Kukljica“
9. srpnja 2021. godine
Temeljem članka 71. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 3301, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i
144/20) članka 31. i članka 90. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“
broj: 1/21), Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 2. sjednici održanoj dana 8. srpnja
2021. godine, donosi
Z A K LJ U Č A K
Članak 1
Izvršit će se nadzor nad financijskim poslovanjem Općine Kukljica za period od 1. siječnja
2018. do 30. lipnja 2021. godine od strane neovisne revizijske kuće koja će se izabrati
temeljem Pravilnika o jednostavnoj nabavi Općine Kukljica.
Članak 2.
Nalaže se Općinskom načelniku da provede ovaj zaključak bez odgoda, te po izboru
revizijske kuće izvijesti Općinsko vijeće o provedenom postupku.
Članak 3.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Kukljica“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Martinović, v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/21-01/2
URBROJ: 2198/22-01/21-7
Kukljica 8. srpnja 2021.
Na temelju članka 31. stavak 2. i članka 31. a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (N.N. br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 31., članka 32. i članka 36.
stavak 2. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 1/21) Općinsko
vijeće Općine Kukljica na 2. sjednici održanoj 8. srpnja 2021. godine donijelo je
ODLUKU
o naknadi troškova za rad vijećnicima Općinskog vijeća
i njihovih radnih tijela
Članak 1.
Odlukom o naknadi troškova za rad vijećnicima Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela
(u tekstu koji slijedi: Odluka), određuje se naknada troškova za rad u pojedinom tijelu, uvjeti
pod kojima se ostvaruje pravo na naknadu, način na koji se naknada isplaćuje, kao i druga
pitanja vezana uz naknadu troškova za rad.
Članak 2.
U smislu članka 1. ove Odluke naknada troškova za rad pripada:
1. vijećnicima Općinskog vijeća,
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2. članovima radnih tijela Općinskog vijeća ( povjerenstva, komisije, odbori, Socijalno
vijeće i dr.),
3. službenicima Jedinstvenog upravnog odjela kada sjednicama prisustvuju izvan radnog
vremena.
Pravo na naknadu troškova za rad članovi Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela ostvaruju
kada su prisutni sjednici tijela kojeg su članovi.
Članak 3.
Naknada troškova za rad isplaćuje se u neto iznosu, kako slijedi:
1. predsjedniku Općinskog vijeća 500,00 kuna mjesečno
2. zamjeniku predsjednika Općinskog vijeća 433,00 kune mjesečno,
3. članovima Općinskog vijeća 250,00 kuna po sjednici
4. članovima radnih tijela 250,00 kuna po sjednici
5. službenicima Jedinstvenog upravnog odjela 250,00 kuna po sjednici.
Članak 4.
Naknade iz članka 3. ove Odluke obračunavaju se i isplaćuju na temelju Potvrde za isplatu
naknade za prisustvovanje sjednicama, a koju ovjerava potpisom pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela.
Ako osobe iz članka 3. ove Odluke, koje ostvaruju pravo na naknadu troškova, istog dana
sudjeluju u radu više tijela, ostvaruje pravo na isplatu naknade samo za sudjelovanje u radu
jednog tijela.
Članak 5.
Službenici Jedinstvenog upravnog odjela, ne ostvaruje pravo na naknadu troškova za
sudjelovanje u radu tijela za vrijeme uredovnog radnog vremena.
Članak 6.
Članovi Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela kad se upućuju na službeno putovanje u
zemlji ili inozemstvu imaju pravo na dnevnicu kao i na naknadu troškova za korištenje
privatnog automobila u službene svrhe, a prema propisima koji uređuju naknade za službena
putovanja za korisnike koji se financiraju iz sredstava Državnog proračuna
Članak 7.
Sredstva za naknade utvrđene ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu Općine Kukljica.
Isplata naknade vrši se mjesečno, na temelju Potvrde o prisustvovanju sjednicama, na
IBAN račun korisnika naknade.
Službenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kukljica isplata naknade vrši se
mjesečno, zajedno s isplatom plaće ( naknada je sastavni dio plaće).
Članak 8.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o naknadi troškova za rad vijećnicima
Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela objavljena u „Službenom glasniku Općine Kukljica“
broj 3/19.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Kukljica“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Martinović, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće

9. srpnja 2021. godine

KLASA: 021-05/21-01/2
URBROJ: 2198/22-01/21-8
Kukljica 8. srpnja 2021.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj:
1/21) Općinsko vijeće Općine Kukljica na 2. sjednici održanoj 8. srpnja 2021. godine, donosi
ODLUKU
o preuzimanju pokroviteljstva Općine i osnivanju radne skupine za organizaciju
proslave Gospe Snježne za dan 5. kolovoza 2021.
Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Kukljica preuzima pokroviteljstvo nad proslavom Gospe Snježne za
dan 05.08.2021. godine i osnivat će radnu skupinu koja će voditi brigu o cjelokupnoj
organizaciji proslave mjesne fešte.
Članak 2.
Ovom Odlukom zadužuje se općinski načelnik da Općina Kukljica osigura financijska
sredstva za pokroviteljstvo proslave Gospe Snježne.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Kukljica“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Martinović, v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/21-01/2
URBROJ: 2198/22-01/21-9
Kukljica 8. srpnja 2021.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj:
1/21), Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 2. sjednici održanoj dana 8. srpnja 2021.
godine, donosi
Z A K LJ U Č A K
Članak 1
Nalaže se Općinskom načelniku Općine Kukljica donošenje Plana prijema u službu i putem
pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela provedbu natječajnog postupka za prijem službenika
na radno mjesto komunalnog redara u Jedinstveni upravni odjel Općine Kukljica.

www.opcina-kukljica.hr

„Službeni glasnik Općine Kukljica“
9. srpnja 2021. godine
Članak 2.
Zapošljavanje službenika na radno mjesto komunalnog redara neophodno je radi ispunjavanja
zakonske obveze propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu kao i provedbu odredbi
Odluke o komunalnom redu Općine Kukljica i drugih općih akata predstavničkog i izvršnog
tijela Općine Kukljica.
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Članak 3.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Kukljica“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Martinović, v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/21-01/2
URBROJ: 2198/22-01-21-10
Kukljica, 8. srpnja 2021.
Temeljem članka 31. Statuta Općine Kukljica («Službeni glasnik Općine Kukljica» broj:
1/21), Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 2. sjednici održanoj dana 2. srpnja 2021.
godine, donosi slijedeću:

ODLUKU
o utvrđivanju lokacije za postavljanje kontejnera za glomazni otpad

Članak 1.
U svrhu provođenja mjera gospodarenja otpadom iz članka 35. stavka 1. točke 9. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), nalaže se
izvršnoj vlasti Općine Kukljica da riješi obvezu odvojenog prikupljanja krupnog (glomaznog)
komunalnog otpada na način da se utvrdi lokacija i na istoj postavi kontejner za prikupljanje
takvog otpada.
Članak 2.
Ovo Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Kukljica».
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Martinović, v.r.

.

www.opcina-kukljica.hr
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„Službeni glasnik Općine Kukljica“

9. srpnja 2021. 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

www.opcina-kukljica.hr

