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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 024-01/22-02/9
URBROJ: 2198-22-01-22-1
Kukljica, 18. ožujka 2022. godine
Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) i članka 31. Statuta Općine Kukljica („Službeni
glasnik Općine Kukljica“ broj: 1/21), Općinsko vijeće Općine Kukljica, na prijedlog
Općinskog načelnika, na 9. sjednici održanoj 18. ožujka 2022. godine, donosi

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Kukljica
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kukljica.
Članak 2.
Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:
RADNO MJESTO
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Viši referent za proračun i financije
Računovodstveni referent
Administrativni tajnik za uredsko poslovanje
Referent – komunalni redar

KOEFICIJENT
1,68
1,33
1,22
1,11
1,11

Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kukljica („Službeni
glasnik Općine Kukljica“ broj 1/20).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Kukljica“.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Martinović

www.opcina-kukljica.hr
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 024-01/22-01/9
URBROJ: 2198-22-01-22-2
Kukljica 18. ožujka 2022.
Temeljem članka 31. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj:
1/21), Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 9. sjednici održanoj dana 18. ožujka 2022.
godine, donosi

ZAKLJUČAK
Članak 1.
Prihvaća se zamolba gđe. Zdenke Šimanović te će Općina Kukljica kada bude u mogućnosti i
kada se steknu uvjeti započeti s potrebnim radovima.
Članak 2.
Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Kukljica“.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Martinović
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 350-01/22-01/9
URBROJ: 2198-22-01-22-3
Kukljica 18. ožujka 2022.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj:
1/21) Općinsko vijeće Općine Kukljica na 9. sjednici održanoj 18. ožujka 2022. godine,
donosi
ODLUKU
da se postojeći lukobran uvrsti u lučko područje luke Kukljica kroz izmjene i dopune
Prostornog plana
Članak 1.

www.opcina-kukljica.hr
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Ovom Odlukom se predlaže da postojeći lukobran uđe u područje luke Kukljica u Općini
Kukljica kroz buduće izmjene i dopune Prostornog plana.
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

Na temelju članka 7., članka 12. st. 3. i članka 13. Zakona o ustanovama (“Narodne novine “,
broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 8. Zakon o predškolskom odgoju i
obrazovanju (“Narodne novine”, broj 10/97, 107/7, 94/13 i 98/19) i članka 32. Statuta Općine
Kukljica (“Službeni glasnik Općine Kukljica”, broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Kukljica
na 9. sjednici održanoj dana 18. ožujka 2022. godine, donosi
ODLUKU O OSNIVANJU DJEČJEG VRTIĆA
„MANULICA“

TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Općina Kukljica osniva Dječji vrtić „Manulica“ ( u nastavku teksta: Dječji vrtić), javnu
predškolsku ustanovu za predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci predškolske dobi.
Članak 2.
Osnivač vrtića je Općina Kukljica ( u daljnjem tekstu: Osnivač), sa sjedištem u Kukljici, Ulica
IV br.24, 23271 Kukljica. OIB Osnivača: 17171908335.
Sjedište Dječjeg vrtića je u Kukljici, Ulica IV br.24, 23271 Kukljica

DJELATNOST USTANOVE
Članak 3.
Djelatnost Dječjeg vrtića je predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci od navršenih 3
godine do polaska u osnovnu školu.
Djelatnost vrtića ostvaruje se na osnovi godišnjeg plana i programa rada koji se donosi za
pedagošku godinu koja traje od 1. rujna tekuće do 31. kolovoza sljedeće kalendarske godine.
Godišnji plan i program rada obuhvaća programe odgojno-obrazovnog rada, programe
zdravstvene zaštite djece, higijene i prehrane, programe socijalne skrbi kao i druge programe
koje vrtić ostvaruje u dogovoru s roditeljima djece.
Dječji vrtić je javna ustanova koja djelatnost predškolskog odgoja obavlja kao javnu službu.

www.opcina-kukljica.hr
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Članak 4.
U Dječjem vrtiću ostvaruju se:
- redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i
socijalne
skrbi djece predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te
njihovim mogućnostima i sposobnostima
- programi za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju,
- programi za darovitu djecu predškolske dobi,
- programi za djecu pripadnika nacionalnih manjina,
-programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog,
vjerskog i sportskog sadržaja.
Dječji vrtić može izvoditi i druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima
Roditelja, a sve sukladno Zakonu o predškolskom odgoju ( u daljnjem tekstu: Zakon= i
Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja.
Programe iz ovog članka Dječji vrtić ostvaruje uz prethodnu suglasnost ministarstva
nadležnog za obrazovanje.
Dječji vrtić vodi pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju te evidenciju o djeci.

UPRAVLJANJE USTANOVOM
Članak 5.
Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće.
Upravno vijeće ima 5 članova: predsjednik i četiri člana.
Tri člana Upravnog vijeća imenuje osnivač iz reda javnih radnika, jednog člana biraju roditelji
djece korisnika usluga, a jednog člana bira se tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih
suradnika Dječjeg vrtića.
Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine, a iste osobe mogu biti ponovo imenovane
i izabrane za članove Upravnog vijeća.
Sastav i broj članova Upravnog vijeća, način izbora odnosno imenovanja njegovih članova,
način rada i donošenja odluka utvrđuje se Statutom Dječjeg vrtića.
Članak 6.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića, osim prava i obveza utvrđenih Zakonom o ustanovama,
obavlja sljedeće poslove uz suglasnost Osnivača:
- odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina Dječjeg vrtića pod
uvjetima propisanim ovom Odlukom i Statutom Dječjeg vrtića, uz suglasnost
Osnivača
- predlaže Osnivaču statusne promjene Dječjeg vrtića,
- predlaže Osnivaču promjenu naziva Dječjeg vrtića,
- donosi Kurikulum Dječjeg vrtića te nadzire njegovo izvršenje
- donosi Godišnji plan i program rada
- odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost Osnivača,
- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa s odgojiteljima i stručnim
suradnicima na prijedlog ravnatelja Dječjeg vrtića, sukladno odredbama zakona
- razmatra i odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, ovom Odlukom,
Statutom i drugim općim aktima Dječjeg vrtića

www.opcina-kukljica.hr
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Članak 7.
Stručno tijelo Dječjeg vrtića je Odgojiteljsko vijeće. Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji i
stručni suradnici koji ostvaruju program predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću.
Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u kreiranju i utvrđivanju Kurikuluma Dječjeg vrtića i plana i
programa rada kao njegovog sustavnog djela, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje
o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove
utvrđene Zakonom, aktom o osnivanju i Statutom Dječjeg vrtića. Djelokrug i način rada
Odgojiteljskog vijeća pobliže se određuje Statutom Dječjeg vrtića.

Članak 8.
Ravnatelj je poslovni i stručni voditelj Dječjeg vrtića. Za ravnatelja može biti imenovana
osoba koja ispunjava uvjete prema zakonskim odredbama. Ravnatelja imenuje i razrješava
Osnivač na prijedlog Upravnog vijeća. Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine s
mogućnošću da ista osoba bude ponovo izabrana.
Članak 9.
Ravnatelj (u dogovoru s Osnivačem), osim prava i obveza utvrđenih Zakonom o ustanovama,
obavlja poslove:
- predlaže Kurikulum Dječjeg vrtića kojima se utvrđuje: program rada, namjena
programa, nositelj programa, način ostvarivanja, vremenik aktivnosti i način
vrednovanja,
- predlaže Godišnji plan i program rada,
- odgovoran je i za stručni rad Dječjeg vrtića,
- provodi odluke Upravnog vijeća, Odgojiteljskog vijeća i drugih tijela,
- obavlja i druge poslove određene zakonom i Statutom.
Članak 10.
Do imenovanja ravnatelja Osnivač će posebnom odlukom imenovati privremenog ravnatelja.
Privremeni ravnatelj je ovlašten za obavljanje privremenih radnji i ostalih poslova u vezi
osnivanja i poslovanja Dječjeg vrtića kao samostalne ustanove, i to:
- poslova pripreme za početak obavljanja djelatnosti ustanove,
- posebno pribavljanje potrebne dozvole za početak rada,
- podnošenje prijave za upis Dječjeg vrtića u sudski registar ustanova, pribavljanje
suglasnosti na program rada, provedbu postupka za zapošljavanjem potrebnog
broja odgajatelja i ostalih zaposlenika.
Privremeni ravnatelj do imenovanja ravnatelja upravlja Dječjem vrtićem, zastupa i predstavlja
Dječji vrtić, pokreće postupak za imenovanja Upravnog vijeća, obavlja postupak za
imenovanje članova Upravnog vijeća i predlaže tekst statuta Dječjeg vrtića.
Članak 11.

www.opcina-kukljica.hr
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Na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci u
Dječjem vrtiću raditi će odgojno-obrazovni radnici: odgojitelji i stručni suradnici (pedagog,
logoped i stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila) te viša medicinska sestra kao
zdravstvena voditeljica.
Osim odgojno-obrazovnih radnika, u Dječjem vrtiću radit će i druge osobe koje će obavljati
administrativno-tehničke i pomoćne poslove.
Odgojno-obrazovni radnici moraju imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja, položen
stručni ispit te utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova.
Potreban broj odgojno-obrazovnih radnika i ostalih radnika potrebnih za provođenje programa
Dječjeg vrtića, osigurati će se u skladu s mjerilima utvrđenim Pedagoškim standardom
predškolskog odgoja i obrazovanja.
OPĆI AKTI USTANOVE
Članak 12.
Dječji vrtić ima Statut i druge opće akte.
Statut Dječjeg vrtića i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića kao
javne službe donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Osnivača Dječjeg vrtića.
Statutom Dječjeg vrtića pobliže se uređuju: ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih
tijela, vrste i trajanja pojedinih programa, uvjeti i način davanja usluga, radno vrijeme Dječjeg
vrtića, javnost rada te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanja Dječjeg
vrtića.
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića pobliže se uređuju unutarnje
ustrojstvo te način obavljanja djelatnosti Dječjeg vrtića kao javne službe.
Dječji vrtić ima i druge opće akte u skladu sa zakonom, ovom Odlukom i Statutom Dječjeg
vrtića. Druge opće akte donosi Upravno vijeće na način propisan Statutom.

FINANCIRANJE I IMOVINA USTANOVE
Članak 13.
Sredstva za rad i obavljanje djelatnosti Dječjeg vrtića osigurati će Osnivač sa slijedećim
izvorima financiranja:
- proračunskim sredstvima Osnivača
- učešćem roditelja djece korisnika usluga
- iz drugih zakonom dopuštenih izvora
Članak 14.
Osnivač ustanove osigurava odgovarajući prostor i potrebnu opremu za odvijanje programa
rada Dječjeg vrtića. Dječji vrtić ne može stjecati, otuđivati, niti opterećivati nekretninu i
drugu imovinu bez suglasnosti Osnivača, bez obzira na njezinu vrijednost. Nabava potrebne
imovine za trajno obavljanje djelatnosti je sukladna standardima i normativima rada
propisanim Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja.
Članak 15.
www.opcina-kukljica.hr
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Ako u obavljanju svoje djelatnosti Dječji vrtić ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava za
obavljanje i razvoj djelatnosti Dječjeg vrtića, u skladu s ovom odlukom i statutom Vrtića.
Osnivač može odlučiti da dobit Dječjeg vrtića, upotrijebi za razvoj i obavljanje djelatnosti
druge ustanove kojoj je osnivač te u druge svrhe u skladu sa zakonskim propisima.
Članak 16.
Imovinu Dječjeg vrtića čine sredstva za rad koja osigurava Osnivač tesredstva stečena
pružanjem usluga ili sredstva pribavljena iz drugih izvora.
Članak 17.
U pravnom prometu Dječji vrtić odgovara cijelom svojom imovinom. Potrebnu didaktičku i
ostalu opremu osigurava Osnivač iz vlastitih sredstava.
MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE OSNIVAČA I USTANOVE
Članak 18.
Obaveze Dječjeg vrtića su:
obavljati djelatnost za koju je osnovan
izvještavati Osnivača o radu i poslovanju
obavljati upis djece u Dječji vrtić
dostaviti Statut na suglasnost Osnivaču
pravovremeno izvršavati obaveze koje ima prema
zakonu, općim aktima i odlukama Osnivača
Članak 19.
Obveze osnivača su:
vrtića
poslovanjem Dječjeg vrtića

redovito osiguravati financijska sredstva za rad Dječjeg
pružati stručnu i drugu potrebnu pomoć u vezi s

Članak 20.
Na međusobna prava i obveze Osnivača i Dječjeg vrtića koja nisu uređena ovom Odlukom
primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama i Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
OSNIVANJE, POČETAK RADA I PRESTANAK RADA USTANOVE
Članak 21.

www.opcina-kukljica.hr
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Dječji vrtić osniva se na neodređeno vrijeme. Dječji vrtić počinje s radom stjecanjem uvjeta
za osnivanje i početak rada, te upisom u sudski registar ustanova na Trgovačkom sudu u
Zadru, u skladu sa zakonom.
Upisom u sudski registar Vrtić stječe svojstvo pravne osobe.
Članak 22.
Dječji vrtić može prestati s radom pod uvjetima i na način propisan Zakonom o ustanovama i
Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Članak 23.
Donošenjem Ove odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju predškolske ustanove- Dječjeg
vrtića Manulica, KLASA: 601-01/02-01/6, URBROJ:2198/22-02-01, od 12. ožujka 2002.
godine.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, objaviti će se u Službenom glasniku
Općine Kukljica.

KLASA: 601-01/22-01/9
URBROJ: 2198-22-01/1-22-4
Kukljica, 18. ožujka 2022. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA
Predsjednik Općinskog
Vijeća

___________________

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 024-01/22-01/9
URBROJ: 2198-22-01-22-5
Kukljica 18. ožujka 2022.

Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i 31. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik

www.opcina-kukljica.hr
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Općine Kukljica“ broj: 1/21) Općinsko vijeće Općine Kukljica na 9. sjednici održanoj 18.
ožujka 2022. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Manulica

Članak 1.
Daje se suglasnost na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Manulica kojeg je predložilo
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Manulica dana 16. veljače 2022. godine.

Članak 2.
Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u Službenom
glasniku Općine Kukljica.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Martinović

Na temelju članka 53. i 54 Zakona o ustanovama (Narodne novine, br. 76/93, 29/97, 47/99,
35/8 i 127/19) i članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine,
br.10/97,107/07, 94/13 i 98/19) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Manulica na svojoj 02.
sjednici održanoj 16. veljače 2022. godine upućuje prijedlog Općinskom vijeću Općine
Kukljica:
IZMJENE I DOPUNE STATUTA DJEČJEG VRTIĆA MANULICA
Članak 1.
U Statutu Dječjeg vrtića Manulica KLASA: 601-01/14-01/01, URBROJ: 2198/22-05-02-1408 od 04. travnja 2014.godine,
Članak 4. mijenja se i glasi:
„Dječji vrtić je pravna osoba upisana u Sudski registar kod Trgovačkog suda u Zadru. Dječji
vrtić je upisan u evidenciju ustanova Ministarstva znanosti i obrazovanja.“
Članak 2.
Članak 6. mijenja se i glasi:
Dječji vrtić obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom
Općina Kukljica Dječji vrtić "Manulica", Kukljica. Sjedište Dječjeg vrtića je u Kukljici,
Ulica IV br.24, 23271 Kukljica.
Naziv i sjedište Dječjeg vrtića istaknuto je na zgradi u kojoj se obavlja djelatnost
predškolskog odgoja i obrazovanja.“
Članak 3.
www.opcina-kukljica.hr
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Članak 15. mijenja se i glasi:
Dječji vrtić obavlja djelatnost na osnovi godišnjeg plana i programa rada. Godišnji plan i
program donosi se za pedagošku godinu koja traje od 1. rujna do 31.kolovoza sljedeće godine.
Godišnji plan i program donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića do 30. rujna tekuće godine.
Godišnjim planom i programom rada utvrđuju se uvjeti, mjesto, vrijeme način i izvršitelji
programa odgojno-obrazovnog rada , programa zdravstvene zaštite djece, higijene i prehrane,
programa socijalne skrbi, kao i drugih programa koje Dječji vrtić ostvaruje u dogovoru s
roditeljima i skrbnicima.
Godišnji plan i program rada te Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Vrtić
podnosi Osnivaču – Općini Kukljica, Ministarstvu znanosti i obrazovanja , Uredu državne
uprave u Zadarskoj županiji te Agenciji za odgoj i obrazovanje – Split.“
Članak 4.
Članak 16. mijenja se i glasi:
„Dječji vrtić obavlja upis djece u Dječji vrtić na temelju Odluke o načinu ostvarivanja
prednosti pri upisu i mjerilima za naplatu usluga vrtića.“
Članak 5.
Članak 24. mijenja se i glasi:
„Na temelju Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem
vrtiću ustrojava se i provodi odgojno-obrazovni rad s djecom raspoređenom u skupine
poludnevnog i cjelodnevnog boravka , a prema potrebi i kraćeg dnevnog boravka.“
Članak 6.
Članak 25. briše se.
Članak 7.
Članak 26. mijenja se i glasi:
„Dječji vrtić obavlja djelatnost u okviru petodnevnog radnog tjedna. Rad s djecom ustrojava
se prema potrebama korisnika.
Tjedni i dnevni raspored radnika, dnevni odmor i uredovno vrijeme za rad s roditeljima i
skrbnicima djece i drugim građanima utvrđuje se u skladu s obvezama iz godišnjeg plana i
programa rada, aktima Osnivača i općim aktima Dječjeg vrtića.
Tjedno i dnevno radno vrijeme Dječjeg vrtića utvrđuje se u skladu s vrstom, sadržajem i
trajanjem programa, s dobi djece i potrebama i interesima roditelja.“
Članak 8.
Članak 29. mijenja se i glasi:
„ Osnivač imenuje 3 člana Upravnog vijeća na način i po postupku utvrđenom odgovarajućim
aktom Osnivača. O imenovanju i opozivu svojih članova u Upravno vijeće Osnivač izvješćuje
Dječji vrtić pisanim putem.“
Članak 9.
Članak 43. mijenja se i glasi:
„Natječaj za imenovanje ravnatelja objavljuje se u javnom glasilu i traje 8 dana.“
Članak 10.
Članak 75. mijenja se i glasi:
www.opcina-kukljica.hr
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„ Provedbu Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona nadzire : Ministarstvo znanosti i
obrazovanja, Prosvjetna inspekcija, Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, Ministarstvo
zdravstva i socijalne skrbi - zdravstvena i sanitarna inspekcija u granicama svojeg djelokruga
rada.
Nadzor nad financijskim poslovanjem Dječjeg vrtića obavlja ovlašteno tijelo državne uprave
ili odgovarajuća ustanova s javnim ovlastima te Ministarstvo znanosti i obrazovanja kada se
radi o sredstvima koja se osiguravaju u Državnom proračunu.“
Članak 11.
Ove Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Manulica usvojene su kad ih prihvati Upravno
vijeće natpolovičnom većinom ukupnog broja glasova članova nazočnih na sjednici, a nakon
pribavljene prethodne suglasnosti Osnivača.
Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg
vrtića.
KLASA:021-06/22-01/02
URBROJ:2198/22-05-22-01
MP

PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA
_________________________
Ivona Cukar

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 024-01/22-01/9
URBROJ: 2198-22-01-22-6
Kukljica 18. ožujka 2022.
Temeljem članka 31. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj:
1/21), Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 9. sjednici održanoj dana 18. ožujka 2022.
godine, donosi

ZAKLJUČAK
Članak 1.
Zamolba gđe. Ines Šimićin za prenamjenu zemljišta se prihvaća. Primjedbe u vezi prenamjene
zemljišta davati će se kroz izmjene i dopune Prostornog plana Općine Kukljica.
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Članak 2.
Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Kukljica“.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Martinović

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 024-01/22-01/9
URBROJ: 2198-22-01-22-7
Kukljica 18. ožujka 2022.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj:
1/21) Općinsko vijeće Općine Kukljica na 9. sjednici održanoj 18. ožujka 2022. godine,
donosi
ODLUKU
o organiziranju odstrela na veprove
Članak 1.
Ovom Odlukom se poziva koncesionara da organizira odstrel na veprove na području Općine
Kukljica, samostalno ili u suradnji sa drugim lovačkim društvima susjednih općina u cilju
zaštite mještana i njihove imovine.
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
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA

NAČELNIK
KLASA: 240-01/22-01/01
URBROJ: 2198/22-02/01-22-1
Kukljica, 16. ožujka 2022.
Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15,
118/18, 31/20 i 20/21) i članka 6. stavka 1. Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za
imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj
126/19, 17/20) i članka 47. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 1/21),
Općinski načelnik Općine Kukljica dana 16. ožujka 2022. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i
članova
Stožera civilne zaštite Općine Kukljica
Članak 1.
U Odluci o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite
Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 6/21 ) u točki 3. imenovani načelnik
stožera Josip Burčul razrješuje se dužnosti člana načelnika stožera, te se novim načelnikom stožera
civilne zaštite imenuje Lara Mušćet, pročelnica JUO Općine Kukljica.
Članak 2.
Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.
Članak 3.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika
načelnika i članova Stožera civilne zaštite Općine Kukljica stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku Općine Kukljica“.

Općinski načelnik
Marin Boško
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA

NAČELNIK
KLASA: 021-06/22-01/01
URBROJ: 2198/22-02/01-22-02
Kukljica, 17. veljače 2022.
Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne
novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te članka 47. stavka 3. točka 13. Statuta Općine
Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 1/21), općinski načelnik Općine Kukljica
dana 17. veljače 2022. godine, donosi

ODLUKU
Članak 1.
Za VD ravnateljicu Dječjeg vrtića „Manulica“, Kukljica, Ulica VI br. 24, imenuje se ANITA
MAVRA OIB: 93325814370, sa danom 17. veljače 2022. godine..
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, te će se objaviti u Službenom glasniku Općine
Kukljica.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KUKLJICA

Općinski načelnik
Marin Boško
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA

NAČELNIK
KLASA: 342-01/21-01/01
URBROJ: 2198/22-02/01-21-01
Kukljica, 30. prosinca 2021.
Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“
broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17 i 98/19), članka 46. Statuta Općine Kukljica ( „ Službeni glasnik Općine Kukljica“
broj 2/13, 1/18 i 1/20) i članka 5. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na
pomorskom dobru ( «NN», br. 36/04,63/08 i 63/14), Općinski načelnik Općine Kukljica dana 30.
prosinca 2021. godine, donio je
PLAN
upravljanja pomorskim dobrom
na području Općine Kukljica za 2022. godinu
Članak 1.
Ovim planom utvrđuje se sadržaj (plan) redovnog upravljanja pomorskim dobrom na
području Općine Kukljica za 2022. godinu, sredstva za redovno upravljanje pomorskim
dobrom, popis djelatnosti na pomorskom dobru koje se mogu obavljati na području Općine
Kukljica i mikro lokacije za obavljanje istih djelatnosti.
Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela ( geodetska podloga s označenom mikro
lokacijom te opisom djelatnosti).
Članak 2.
Redovno upravljanje pomorskim dobrom obuhvaća:
- čišćenje plaža i kupališta
- čišćenje dijelova pod raslinjem
- nasipavanje dijelova plaža
- izrada katastarskih elaborata za pomorsko dobro
- određivanje granica pomorskog dobra za k.o. Kukljica
- čišćenje podmorja
- održavanje objekata ( javni wc-i i tuševi i dr.)
U 2022. godini, osim redovitih radova uređenja prirodnih plaža obavit će se sljedeći radovi:
- sanacija obale na cijelom području Općine Kukljica.
Članak 3.
Redovno upravljanje pomorskim dobrom financira se iz:
- sredstava od naknada za koncesiju i naknada za koncesijsko odobrenje,
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sredstva koja se osiguravaju u proračunu Općine Kukljica namijenjena za pomorsko
dobro u 2022.
Članak 4.
Popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti ( članak 2. stavak 4. prilog 1 B uvodno
citirane Uredbe) na pomorskom dobru koje se mogu obavljati na području Općine Kukljica te
mikrolokacije za obavljanje istih djelatnosti su:
-

Članak 5.
Kontrolu poštivanja utvrđenih obveza danih koncesijskim odobrenjem obavljati će komunalni
redar Općine Kukljica, te o tome izvještavati Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja i
mjerodavnu inspekcijsku službu.
Članak 6.
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Kukljica za 2022. godinu
objavit će se u Službenom glasniku Općine Kukljica, a stupa na snagu 1. siječnja 2022.
Općinski načelnik
Marin Boško
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DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU ZA KOJE SE IZDAJE KONCESIJSKO
ODOBENJE
Područje

Naziv djelatnosti,
Obračun.
Mikrolokacija na području Općine Broj
Prilog
sredstvo
jedinica
Kukljica
lokacija planu
Djelatnosti iz priloga 1B Uredbe ( "NN" 36/04, 63/08 i 63/14 )
Iznajmljivanja sredstava

iz
JPD-i*

1

a Brodica na motorni pogon

po m

b Jedrilica, brodica na vesla

po m

1

c Skuter

po plovilu

d Dječji Skuter do 2KW

po plovilu

Sredstvo za vuču s opremom
e (banana, tuba, guma, skije,
padobran i sl.)

po KW

Plaža T.N. "Zelena Punta" ispred č.z.

Morska obala,
unutrašnje
morske vode i
teritorijalno more
Republike
Hrvatske

1B

2

3904/1 k.o. Kukljica

f

Daska za jedrenje,
sandolina, pedalina i sl.

po komadu

g

Pribor i oprema za ronjenje,
kupanje i sl.

po komadu

Ugostiteljstvo i trgovina

h

Kiosk, prikolice, montažni
2

objekti do 15 m i sl.

Plaža Sabuša na č.z. 2116

1

Plaža Sabuša na č.z. 2116

1

paušal

i Pripadajuća terasa objekta

po m2

j

Štand (rukotvorine, igračke
suveniri i sl.)

paušal

k

Ambulantna prodaja (škrinja,
aparati za sladoled i sl.)

paušal
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Komercijalno rekreacijski sadržaj
paušal

l Jumping

m

Aqua park i drugi morski
sadržaji

n Zabavni sadržaji

Morska obala,
unutrašnje
morske vode i
teritorijalno more
Republike
Hrvatske

nema
Plaža T.N. "Zelena Punta" ispred č.z.
3904/1 k.o. Kukljica

paušal

po komadu

Plaža T.N. "Zelena Punta" ispred č.z.
3904/1 k.o. Kukljica
o Suncobrani, ležaljke

po komadu

1B

p

Kulturne, komercijalne,
zabavne, športske priredbe

po m2 /dan

r

Snimanje komercijalnog
programa i reklamiranje

paušal/dan

s Slikanje, fotografiranje

2

paušal

Sve djelatnosti pod 1B a - s
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