SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE KUKLJICA
___________________________________________________________________________
BROJ: 6
KUKLJICA, 30. rujna 2022. godine
GODINE: XXII

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KUKLJICA
➢ Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kukljice
➢ Odluka o kapitalnoj pomoći društvu Sabuša d.o.o.
➢ Odluka o isplati božićnica
➢ Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
➢ Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage UPU zone Ugostiteljsko-Turističke
namjene Veliki Karantun – UPU 15

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE KUKLJICA
➢ Odluka o imenovanju člana uprave komunalnog društva “Sabuša II d.o.o.”
➢ Odluka o razrješenju VD ravnateljice Dječjeg vrtića “Manulica”
➢ Odluka o imenovanju VD ravnateljice Dječjeg vrtića “Manulica”
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Na temelju članka 35. stavak 1. točke 4. 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: 1/21) Općinsko vijeće, na svojoj 14. sjednici
održanoj dana 29. rujna 2022. godine, donosi
ODLUKU
o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kukljica
l. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug općinske uprave Općine Kukljica (u
daljnjem tekstu: (Općina) organizirane kao Jedinstveni upravni odjel Općine Kukljica (u
daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel), način upravljanja te druga pitanja značajna za rad.
Članak 2.
Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne, stručne i druge poslove iz samoupravnog
djelokruga Općine.
Jedinstveni upravni odjel neposredno izvršava i nadzire provedbu općih i pojedinačnih akata
Općine, Zakona i drugih propisa koji se odnose na djelokrug rada Općine, rješava u upravnim
stvarima te obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom.
ll. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG RADA JEDINSTVENOG UPRAVNOG
ODJELA
Članak 3.
Jedinstveni upravni odjel ustrojava se kao jedinstvena cjelina za obavljanje upravnih i
stručnih poslova te općih tehničkih i pomoćnih poslova Općine.
Unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela usklađeno je s djelokrugom poslova i
nadležnosti utvrđenog Zakonom, Statutom Općine i drugim propisima ili općim aktima, a u
funkciji učinkovitog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Općine.
Članak 4.
Jedinstveni upravni odjel obavlja stručne, opće, administrativno tehničke i druge poslove za
potrebe Općinskog vijeća, Načelnika i njihovih radnih tijela.
Osim poslova iz stavka 1. ovog članka Jedinstveni upravni odjel obavlja i poslove upravnih
područja
- društvenih djelatnosti,
- gospodarstva i europskih fondova,
- financija, računovodstva i knjigovodstva,
- komunalnih djelatnosti,
- zaštite okoliša,
- protupožarne i civilne zaštite,
- prometa i veza,
- imovinsko pravnih odnosa,
- prostornog uređenja,
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kao i druge poslove koji su Zakonom, drugim propisima i općim aktima stavljeni u
nadležnost općine kao jedinice lokalne samouprave.

Članak 5.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Općine.
lll. NAČIN RADA I UPRAVLJANJA
Članak 6.
Jedinstvenim upravnim odjelom rukovodi pročelnik koji se imenuje i razrješuje na način
propisan Zakonom.
Za slučaj duže odsutnosti pročelnika, a najduže do njegova povratka na posao ili do
imenovanja pročelnika po javnom natječaju ako je mjesto upražnjeno, općinski načelnik može
privremeno ovlastiti službenika za obavljanje poslova radnog mjesta pročelnika.
Načelnik može u svako doba opozvati vršitelja dužnosti pročelnika.
U odnosu na službenike i namještenike raspoređene u upravnom tijelu pročelnik ima položaj
čelnika tijela određen propisima o službeničkim i radnim odnosima.
Članak 7.
Unutarnje ustrojstvo, sistematizacija radnih mjesta i druga organizacijska pitanja djelovanja
Jedinstvenog upravnog odjela uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela.
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela kao i opće akte kojima se uređuju
prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela donosi
općinski načelnik na prijedlog pročelnika.
Članak 8.
Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća može donositi
pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih
osoba.
Na postupak donošenja akata iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o
općem upravnom postupku ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.
Protiv akata iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom tijelu ako je tako
propisano odgovarajućim propisima.
Članak 9.
Upravne, stručne i druge poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju službenici i
namještenici.
Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, a
namještenici prateće i pomoćne poslove.
Članak 10.
Za raspored na radna mjesta službenici moraju ispunjavati opće i posebne uvjete propisane
Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i
posebne uvjete koji se propisuju Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog
odjela
Ovisno o vrsti poslova koji se obavljaju na radnim mjestima, službenici i namještenici moraju
imati odgovarajuću stručnu spremu i struku, te radni staž sukladno odredbama Pravilnika o
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela.
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Članak 11.
Za obavljanje vježbeničke prakse u Jedinstveni upravni odjel primaju se u službu osobe sa
završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog staža ili s radnim
stažem kraćim od vremena određenog za vježbenički staž.
Vježbenici se primaju u službu putem natječaja na određeno vrijeme za obavljanje
vježbeničke prakse, a služba im se može produžiti na neodređeno vrijeme ako postoji
slobodno radno mjesto na koje se može rasporediti nakon položenog državnog stručnog ispita.
lV. ODGOVORNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Članak 12.
Jedinstveni upravni odjel je samostalan u obavljanju poslova iz svog djelokruga.
Pročelnik je za svoj rad odgovoran Općinskom načelniku. Pročelnik je osobno odgovoran za
zakonit, pravilan i pravodoban rad tijela kojim rukovodi, kao i za izvršenje zadataka i poslova
iz njegove nadležnosti.
V. ODNOSI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA I GRAĐANA
Članak 13.
Jedinstveni upravni odjel dužan je davati građanima i pravnim osobama stručnu pomoć u
poslovima radi kojih im se obraćaju.
Članak 14.
Jedinstveni upravni odjel dužan je omogućiti građanima i pravnim osobama podnošenje
prigovora i pritužbi na njihov rad, kao i na nepravilan odnos službenika kad im se obraćaju
radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.
Članak 15.
Na podnijete prigovore i pritužbe, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je
građanima i pravnim osobama dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora.
Članak 16.
Raspored radnog vremena i termini rada sa strankama te druga srodna pitanja određuje
načelnik, nakon savjetovanja s pročelnikom.
Raspored termina za rad sa strankama ističe se na ulazu u sjedište općinske uprave te na web
stranici Općine.
Članka 17.
Na zgradi u kojoj je smješten Jedinstveni upravni odjel mora biti istaknuta natpisna ploča koja
sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Zadarska županija, Općina
Kukljica, Jedinstveni upravni odjel.
Na vratima službenih prostorija ističu se imena službenika i namještenika te naznaka poslova
koje obavljaju.
Vl. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 18.
Općinski načelnik Općine Kukljica dužan je u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove
Odluke donijeti Pravilnik iz članka 7. ove Odluke.

www.opcina-kukljica.hr
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Članak 19.
Do donošenja Pravilnika iz članka 7. ove Odluke i rasporeda na radna mjesta prema tom
Pravilniku, službenici i namještenici zatečeni u službi obavljaju poslove koje su obavljali do
donošenja Pravilnika, a pravo na plaću i ostala prava iz službe ostvaruju prema sadašnjim
rješenjima.
Članak 20.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Kukljica“.
KLASA: 024-01/22-02/14
URBROJ: 2198-22-01/1-22-1
U Kukljica, 29. rujna 2022. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Martinović, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 024-01/22-02/14
UR.BROJ: 2198-22-01/1-22-2
Kukljica, 29. rujna 2022. godine
Na temelju članka 54. stavka 4. i 5. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom
planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) i članka 31.
Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“, broj: 1/21) Općinsko vijeće
Općine Kukljica na svojoj 14. sjednici održanoj dana 29. rujna 2022. godine donosi

ODLUKU
o kapitalnoj pomoći društvu Sabuša d.o.o.
Članka 1.
Ovom Odlukom Općina Kukljica kao 100% vlasnik Sabuše d.o.o. osigurat će sredstva u
Općinskom proračunu te iz njega isplatiti kapitalnu pomoć u iznosu od 706.425,00 kuna.
Članak 2.
Sredstva osigurana u Općinskom proračunu isplatiti će se za kapitalnu pomoć u iznosu od:
194.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za uređaj za pročišćavanje
otpadnih voda i podmorskog ispusta Kukljica;

www.opcina-kukljica.hr
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268.380,00 kuna za specijalističko hidrodinamično čišćenje i ispiranje kanalizacijskih
cjevovoda te ispumpavanje taložne jame u svrhu snimanja sustava odvodnje Kukljica;
147.045,00 kuna za ispitivanje vodonepropusnosti kolektora, optički pregled,
ispitivanje vodonepropustnosti bazena crpnih stanica sa izradom izvješća, te izrada elaborata
stanja kanalizacijskog sustava Kukljica s prijedlogom sanacije;
20.000,00 kuna za izradu geodetske podloge vodovoda i odvodnje na području k.o.
Kukljica
-

30.000,00 kuna za ventil redukcioni Braukman (regulator)

-

47.000,00 kuna za izradu projekta za kanalizaciju Gnojišća

Članak 3.
Sabuša d.o.o. dužna je sredstva iz članka 1. i 2. ove Odluke koristiti namjenski sukladno ovoj
Odluci.
Članka 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objaviti će se u „Službenom
glasniku Općine Kukljica“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Martinović,v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 024-01/22-02/14
URBROJ: 2198-22-01/1-22-3
Kukljica, 29. rujna 2022. godine
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni
tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 31. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik
Općine Kukljica“ 1/21), Općinsko vijeće Općine Kukljica na 14. sjednici održanoj 29. rujna
2022. godine donosi
ODLUKU
o isplati božićnica
PREDMET ODLUKE
Članak 1.

www.opcina-kukljica.hr
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Donosi se Odluka o isplati božićnice umirovljenicima, starijima od 65 godina života,
nezaposlenim osobama i osobama koje primaju socijalnu pomoć od Centra za socijalnu skrb s
prebivalištem na području Općine Kukljica.
IZNOSI BOŽIĆNICE
Članak 2.
Božićnica se isplaćuje u novcu u iznosu od 500,00 kn:
- korisnicima socijalne skrbi
- nezaposlenima
- starijima od 65 godina života (bez mirovine)
- umirovljenicima sa mirovinom do 6.000,00 kuna

OSIGURANJE FINANCIJSKIH SREDSTAVA
Članak 3.
Financijska sredstva za isplatu božićnica osigurat će se u Proračunu Općine Kukljica.
NAČIN ISPLATE
Članak 4.
Javni poziv i isplata Božićnica će se izvršiti kroz mjesec studeni i prosinac.
PODNOŠENJE ZAMOLBE ZA ISPLATU
Članak 5.
Korisnici koji udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na isplatu božićnice, trebaju se
javiti na Javni poziv koji će objaviti Općina Kukljica, te dostaviti sljedeće dokumente:
preslika odreska od posljednje mirovine i izvod banke o primanju iz
inozemstva
presliku potvrde da je osoba prijavljena na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje
preslika rješenja da je osoba korisnik pomoći Centra za socijalnu skrb
preslika važeće osobne iskaznice
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 6.
Stupanjem na snagu Ove Odluke prestaje važiti Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći
povodom božićnih blagdana („Službeni glasnik Općine Kukljica“, broj: 10/21).
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Kukljica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Martinović, v.r.
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Stranica 8 -– Broj 6

„Službeni glasnik Općine Kukljica“

30. rujna 2022. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 024-01/22-02/14
URBROJ: 2198-22-01/1-22-4
Kukljica, 29. rujna 2022. godine
Temeljem članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“, broj: 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik
Općine Kukljica“ broj 01/21) Općinsko vijeće Općine Kukljica, na 14. sjednici, održanoj 29.
rujna 2022 godine, d o n o s i
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
Članak 1.
U Odluci o komunalnom redu („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 4/19), nakon glave
VI dodaje se glava VII, koja glasi:
VII - MJERE ZA OSIGURANJE MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA POVRŠINA JAVNE
NAMJENE OSOBAMA S POSEBNIM POTREBAMA
Članak 76. a
(1) Komunikacija na javnim površinama, a naročito na javnoprometnim površinama mora biti
izvedena na način da se omogući pristup osobama s posebnim potrebama, odnosno na način da
sukladno pozitivnim propisima budu uklonjene arhitektonske barijere gdje je to moguće.
(2) Na svim parkiralištima mora biti osiguran dovoljan broj parkirnih mjesta za osobe s
invaliditetom sukladno pozitivnim zakonskim propisima.
(3) Uređaji javne namjene moraju biti, ako je to moguće, postavljeni na način da ih mogu koristiti
osobe s posebnim potrebama.
(4) Potrebno je omogućiti ulaz u more osobama s posebnim potrebama.
Članka 2.

Dosadašnje glave VII,VIII, IX i X se renumeriraju i postaju glave VIII, IX, X i XI.
Članak 3.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu stupa na snagu osmog
dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Kukljica“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Martinović, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA
KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 024-01/22-02/14
URBROJ: 2198-22-01-22-5
Kukljica, 29. rujna 2022. godine
Na temelju članka 86. i 89. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13),
65/17,114/18, 39/19 i 98/19) i članka 15. Statuta Općine Kukljica ("Službeni glasnik Općine
Kukljica", broj 1/21) općinsko vijeće na svojoj 14. sjednici održanoj dana 29. rujna 2022.
godine donosi

ODLUKU
o pokretanju postupka stavljanja izvan
snage Urbanističkog plana uređenja "Veliki Karantun“ – UPU br. 15
Članak 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja
"Veliki Karantun“ – UPU br. 15
Urbanistički plana uređenja " Veliki Karantun “ donesen je na 10. sjednici Općinskog vijeća
Općine Kukljica dana Održane dana 07. studenog 2014.g. i objavljen u "Službenom glasniku
Općine Kukljica",br. 6/14.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Kukljica“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Martinović, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
NAČELNIK
KLASA: 024-03/22-01/01
URBROJ: 2198-22-02/1-22-04
Kukljica, 01. rujna 2022. godine
Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) te članka 47. stavka 4. točka 16.
Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 1/21), općinski načelnik
Općine Kukljica dana 01. rujna 2022. godine, donosi

ODLUKU
Članak 1.
Za člana Uprave društva – direktora komunalnog društva „Sabuša II“ d.o.o., sa sjedištem u
Kukljici, Ulica IV 24 imenuje se:
MARIJA ŠARLIJA, rođena 07. rujna 1989. godine, OIB: 31127665410 iz Kukljice, Ulica
IX 7, osobna iskaznica broj: 115323237, izdane od PU Zadarske, s danom 01. rujna 2022.
godine.
Imenovana zastupa društvo samostalno i pojedinačno.
Članak 2.
Mandat imenovanoj iz članka 1. ove Odluke traje do izbora i imenovanja novog člana Uprave
– direktora.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u prvom „Službenom glasniku
Općine Kukljica“ koji slijedi nakon donošenja ove Odluke.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KUKLJICA
Općinski načelnik
Marin Boško

www.opcina-kukljica.hr
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30. rujna 2022. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA

NAČELNIK
KLASA: 024-03/22-02/01
URBROJ: 2198/22-02/01-22-01
Kukljica, 02. rujna 2022. godine
Na temelju članka 37. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine“ broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) te članka 47. stavka 4. točka 16. Statuta
Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 1/21), općinski načelnik Općine
Kukljica dana 02. rujna 2022. godine, donosi

ODLUKU
Članak 1.
Razrješuje se VD ravnateljica Dječjeg vrtića „Manulica“, OIB: 20259399787, Kukljica, Ulica
VI br. 24
− ANITA MAVRA, Ulica IX 69 A, Kukljica, OIB: 93325814370, sa danom 02.
rujna 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

www.opcina-kukljica.hr
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30. rujna 2022. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA

NAČELNIK
KLASA: 024-03/22-02/01
URBROJ: 2198/22-02/01-22-02
Kukljica, 02. rujna 2022. godine
Na temelju članka 37. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22 ) te članka 47. stavka 4. točka 16. Statuta
Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 1/21), općinski načelnik Općine
Kukljica dana 02.rujna 2022. godine, donosi

ODLUKU
Članak 1.
Za VD ravnateljicu Dječjeg vrtića „Manulica“, OIB: 20259399787, Kukljica, Ulica VI br. 24,
imenuje se:
− INES KURIĆ, Ulica II br. 2, Kukljica, OIB: 57094725337, sa danom 02. rujna
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

www.opcina-kukljica.hr
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30. rujna 2022. godine

