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Temeljem članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08) te članka 32. stavka
1. Statuta Općina Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 4/09 i 7/09), Općinsko
vijeće Općine Kukljica na svojoj 29. sjednici održanoj dana 01. prosinca 2012. godine donosi
PRORAČUN
OPĆINE KUKLJICA ZA 2013. GODINU
I
Proračun Općine Kukljica za 2013. godinu u iznosu od 4.450.000,00 kuna, a sastoje se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

4.450.000,00 kn
0,00 kn
3.084.200,00 kn
1.365.800,00 kn

4.450.000,00 kn
4.450.000,00 kn

RAZLIKA VIŠKA /MANJKA

0,00 kn

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ
0,00 kn
PRETHODNIH GODINA

C. RAČUNN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
Primici od nefinancijske imovine i
zaduživanja
Izdaci za financijsku imovinu i otplate
zajmova

0,00 kn

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE

0,00 kn

VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETHODNE
GODINE +NETO
FINANCIRANJE/ZADUŽIVANJE

0,00 kn

0,00 kn

II
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
2013. godinu.
III
Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Kukljica“.

KLASA: 400-06/12-01/01
URBROJ: 2198/22-01/12-29
Kukljica, 01. prosinca 2012.

Predsjednik
Franko Kurić

www.opcina-kukljica.hr
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Na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08) i članka 32.
Statuta Općine Kukljica (“Službeni glasnik Općine Kukljica broj 4/09 i 7/09), Općinsko vijeće
Općine Kukljica, na 29. sjednici održanoj 01. prosinca 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Kukljica za 2013. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom se Odlukom ureduje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine
Kukljica za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i
jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika
proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog načelnika, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.
Članak 2.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.
Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja.
U računu prihoda i rashoda iskazuju se svi prihodi po izvorima i vrstama te svi rashodi po vrstama
i osnovnim namjenama.
U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za
financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po
vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
Plan razvojnih programa sadrži razvojne programe proračunskih korisnika za razdoblje 2012.
godine.
Plan iskazuje rashode Proračuna za nefinancijsku imovinu, kapitalne pomoći i kapitalne donacije,
a usklađuje se svake godine prilikom donošenja Proračuna.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.
Stvarna naplata prihoda nije ograničena visinom prihoda utvrđenih u Proračunu.
Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u posebnom dijelu Proračuna smatraju se najvišim iznosima, pa
stvarni rashodi i izdaci za pojedinu aktivnost, odnosno projekt ne smiju biti veći od odobrenih
iznosa.
Članak 4.
Za planiranje i izvršavanje Proračuna odgovoran je Općinski načelnik.
Za nabavu roba, radova i usluga male vrijednosti, čija vrijednost nabave je veća od 70.000,00
kuna, Općinski načelnik donosi odluku o načinu nabave za svaku proračunsku poziciju, sukladno
Zakonu o nabavi i planu nabave.

www.opcina-kukljica.hr
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Korištenje sredstava za izvršenje javnih potreba i za nabavu roba do 70.000,00 kuna odobrava
Općinski načelnik.
Članak 5.
Korištenje proračunskih sredstava posebnog dijela Proračuna ovisiti će o visini i dinamici
ostvarenja prihoda Proračuna, time da će prioritet imati materijalni izdaci tijela Općine,
Jedinstvenog upravnog odjela, društvenih djelatnosti i komunalnog sustava.
Glede neravnomjerne dinamike priljeva sredstava Općinski načelnik moče samostalno utvrđivati
prioritete izmirenja proračunskih izdataka.
Članak 6.
Zaključivanje ugovora obvezno je:
- za izvođenje investicijskih radova i nabavu osnovnih sredstava čija pojedinačna vrijednost
prelazi 20.000,00 kn,
- za obavljanje komunalnih djelatnosti prema posebnoj odluci,
- za izradu projektne dokumentacije,
- za sredstva koja se izvršavaju kroz programe javnih potreba,
- za sredstva Proračuna koja se izvršavaju kao pomoći, subvencije i donacije, za sve nabave iznad
70.000,00 kuna (usluge, radovi).
Članak 7.
Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine.
Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini jesu prihodi Proračuna za 2013. godinu.
Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2013. godine, podmirit će se iz
namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2014. godinu.
O viškovima prihoda ostvarenim u 2013. godini odlučuje Općinsko vijeće.
Članak 8.
Jedinstveni upravni odjel Općine Kukljica izrađuje polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Općine Kukljica za prvo polugodište 2013. godine i dostavlja ga Općinskom načelniku do 5. rujna
2012. godine.
Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna do 15. rujna 2013. godine.

III. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 9.
Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik.
Raspoloživa novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovne banke ili plasirati drugim pravnim
osobama putem kratkoročnih zajmova poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.
Odluku o oročavanju ili davanju kratkoročnih zajmova donosi Općinski načelnik.
Sredstva dana kao kratkoročni zajam moraju se vratiti u Proračun do 31. prosinca 2013. godine.
Članak 10.
Općinski načelnik može otpisati ili djelomično otpisati dug ukoliko bi troškovi postupka naplate
potraživanja bili u nerazmjeru s visinom potraživanja.

www.opcina-kukljica.hr
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IV. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA

Članak 11.
Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
Proračuna, izvršit će se njihovo ponovno uravnoteženje, putem Izmjena i dopuna Proračuna.
Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela ili između
pojedinih razdjela na zahtjev pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kukljica, time da
umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih u stavci koja se umanjuje.
Članak 12.
Ako se ukupni prihodi Proračuna ostvare iznad iznosa utvrđenog Proračunom Općine Kukljica za
2013. godinu, Općinsko vijeće odlučit će o trošenju tih sredstava.
Ako se ukupni prihodi Proračuna ostvare ispod svote utvrđene Proračunom, Općinski načelnik će
razmjerno tome smanjiti sredstva za izdatke proračunskih korisnika.

V. ZADUŽIVANJE I JAMSTVA

Članak 13.
Za financijske odnose radi zaduživanja, pozajmljivanja sredstava i kupoprodaje imovine Općine
ovlašten je Općinski načelnik, na temelju odluke Općinskog vijeća, sukladno zakonu.
Članak 14.
Općina se može dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz njezina proračuna, a
koju potvrdi Općinsko vijeće uz suglasnost Vlade, a na prijedlog ministra financija.
Ukupna godišnja obveza Općine iz stavka 1. ovog članka može iznositi najviše do 20% ostvarenih
prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje.
U iznos ukupne godišnje obveze uključena su i dana jamstva kao i neplaćene obveze iz prethodnih
godina.
Članak 15.
Pravna osoba u većinskom vlasništvu Općine kao i ustanova čiji je osnivač Općina smije se
dugoročno zaduživati samo za investiciju uz suglasnost Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće također može davati jamstva pravnoj osobi u većinskom vlasništvu Općine kao i
ustanovi čiji je osnivač uz prethodnu suglasnost ministra financija.
Ugovore o jamstvu sklapa Općinski načelnik.

VI. PRAVA I OBVEZE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 16.
Nakon donošenja Proračuna, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kukljica dužan je
izvijestiti proračunske korisnike koji su u posebnom dijelu Proračuna određeni za nositelje
sredstava po pojedinim pozicijama o odobrenim sredstvima za tekuću godinu.
Proračunski korisnici smiju koristiti proračunska sredstva samo za namjene koje su utvrđene
Proračunom, i to do visine utvrđene u njegovom posebnom dijelu.

www.opcina-kukljica.hr
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Članak 17.
Korisnici proračunskih sredstava ne mogu raspolagati sredstvima iznad svote utvrđene u Računu
prihoda i rashoda Proračuna, niti preuzimati obveze na teret proračunskih sredstava iznad svote
koja im je raspoređena u posebnom dijelu Proračuna.
Članak 18.
Proračunski korisnici mogu isplaćivati sredstva za naknade materijalnih prava utvrđenih u općim
aktima do visine utvrđene Pravilnikom o porezu na dohodak.
Također, proračunski korisnici su dužni za sve poslove koji se smatraju kao drugi dohodak
obračunati poreze i doprinose u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.
Općinski načelnik utvrđuje vrijednost osnovice za obračun plaće djelatnika Jedinstvenog
upravnog odjela.
Općinski načelnik odobrava korištenje sredstava za isplatu plaća, naknada, potpora, nagrada i
materijalnih prava djelatnika sukladno normativnim aktima.
Članak 19.
Jedinstveni upravni odjel Općine Kukljica izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Općine Kukljica za 2013. godinu i dostavlja ga Općinskom načelniku do 1. svibnja 2014. godine.
Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna Općine Kukljica za 2013. godinu do 1. lipnja 2014. godine.
Općinski načelnik dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju godišnji izvještaj
o izvršenju Proračuna Općine Kukljica za 2013. godinu u roku od 15 dana nakon što ga usvoji
Općinsko vijeće.
Članak 20.
Korisnici Proračuna obvezni su postupak nabave roba, usluga i ustupanja radova obavljati
sukladno posebnom zakonu.
Korisnici Proračuna su obvezni izraditi godišnji obračun i dostaviti ga pročelniku Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Kukljica.

VII. PRORAČUNSKA ZALIHA

Članak 21.
Za neplanirane i nedovoljno planirane izdatke koristit će se sredstva proračunske zalihe u visini od
najviše 0,5 % planiranih proračunskih prihoda bez primitaka.
O korištenju sredstava proračunske zalihe iz stavka 1. ovoga članka odlučuje Općinski načelnik.
Općinski načelnik je obvezan polugodišnje izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju proračunske
zalihe iz stavka 1. ovoga članka.
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VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine
Kukljica“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2013. godine.

KLASA: 400-08/12-01/014
URBROJ: 2198/22-01/12-01-29
U Kukljici, 01. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA

Predsjednik
Franko Kurić
______________________________________________________________________________
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/12-01/01
URBROJ: 2198/22-01/12-29
Kukljica, 01.12. 2012.
Na temelju članka 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 36/95,
70/97, 128/99, 57/00 i 129/00, 55/01, 26/03, 82/04, 110/04- Uredba i 38/09 ) i članka 32.
Statuta općine Kukljica («Službeni glasnik» Općine Kukljica broj 4/09 i 7/09), Općinsko
vijeće općine Kukljica na svojoj 29. sjednici održanoj dana 01. prosinca 2012. godine donosi

GODIŠNJI PROGRAM
Građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2013. godinu

Ovim Programom uređuju se izvori i namjena sredstava za građenje objekata i komunalne
infrastrukture za 2013. godinu za područje općine Kukljica.

SREDSTVA ZA OSTVARENJE PROGRAMA

www.opcina-kukljica.hr
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Članak 1.
Sredstva za ostvarenje Programa čine:
- prihodi iz Državnog proračuna
100.000,00
- prihodi iz županijskog proračuna
50.000,00
- prihodi iz općinskog proračuna
1.050.000,00
___________________________________________________________________
UKUPNI PRIHODI
1.200.000,00

Članak 2.
Sredstva iz prethodne točke raspoređuju se za slijedeće namjene:
Uređenje javnih površina
Izgradnja komunalne infrastrukture
Izgradnja javne rasvjete
Izgradnja groblja
Uređenje nerazvrstanih cesta

1. Uređenje javnih površina
Ovim projektom nastavlja se uređenje javnih površina.
Projekt obuhvaća uređenje trga, prilaznih prometnica i sl.
Ukupna vrijednost projekta za 2013. godinu iznosi 100.000,00 kuna.
Broj proračunskog konta: 42130

2. Izgradnja komunalne infrastrukture
Nastavak izgradnje komunalne infrastrukture – odvodnja planira se u ukupnom iznosu od
600.00,00 kuna.
Ovim sredstvima planira se izgradnja infrastrukture na predjelu od objekta Ive Boško do
objekta Vlada Opačića za koju dionicu je postupak javne nabave raspisan u 2012. godini, te
izgradnja dionice od objekta Ive Boška do Darka Košćica.
Broj proračunskog konta: 42141
3. Izgradnja javne rasvjete
Planira se izgradnja javne rasvjete mjesnog groblja i crkve Gospe od sniga kao i osvjetljenje
nerazvrstanih cesta.
Za izgradnju javne rasvjete u 2013. godini planira se utrošiti 155.800,00 kuna.
Broj proračunskog konta: 42147
4. Izgradnja groblja
U proračunu Općine Kukljica osigurana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna za izradu
projektne dokumentacije glavnog projekta te uređenje dijela proširenja mjesnog groblja
„Lokvica“.
Broj proračunskog konta: 42149
5. Uređenje nerazvrstane ceste

www.opcina-kukljica.hr
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Ovim se planira nastavak uređenja nerazvrstanih cesta na području Općine Kukljica, radi
lakšeg prometa.
Planira se u 2013. godini za ovu djelatnost utrošiti 200.000,00 kuna.“
Broj proračunskog konta: 42149

Članak 3.
O načinu i dinamici korištenja ovih sredstava odlučivati će predstavničko i izvršno tijelo
Općine Kukljica.

Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Kukljica», te će se primjenjivati od 01. siječnja 2012. godine.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Franko Kurić
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/12-01/01
URBROJ: 2198/22-01/12-29
Kukljica, 01.12. 2012.
Na temelju članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj: 36/95,
70/97, 128/99, 67/00, 129/00, 55/01, 26/03, 82/04, 110/04- Uredba, 178/04 i 38/09) i članka
32. Statuta Općine Kukljica («Službeni glasnik Općine Kukljica» broj 4/09 i 7/09), Općinsko
vijeće Općine Kukljica na svojoj 29. sjednici održanoj dana 01. prosinca 2012. godine,
donosi:

PROGRAM
ODRŽAVANJA OBJEKTA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2013 GODINU

Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se izvori i namjena sredstava za održavanje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2013. godinu na području Općine Kukljica.
Izvori sredstava za ostvarenje ovog Programa Općine Kukljica je Proračun Općine Kukljica.
Sredstva za ostvarenje a programa na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu.
U Proračunu Općine Kukljica za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
osigurana su ukupna sredstva u visini od 350.000,00 kuna.
www.opcina-kukljica.hr
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Članak 2.
Ovim Programom određuje se održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Kukljica za 2013. godinu.
Program obuhvaća:
1. održavanje i čišćenje javnih površina
2. održavanje javna rasvjete i opskrbe električne energije
1. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
Opis poslova:
Održavanje, šetnica, održavanje javnih zelenih površina, održavanje čistoće javnih
površina.
Mjesto izvršenja:
Kukljica
Izvor financiranja: općinski proračun, komunalna naknada
Izvođač radova: Sabuša II d.o.o. na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu.
Planirani iznos: 50.000,00 kuna
Broj proračunskog konta: 32320.
2. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I OPSKRBE ELEKTRIČNE ENERGIJE
Opis poslova:
Ugradnja novih rasvjetnih tijela prema standardima, popravak dosadašnjih rasvjetnih tijela
prema vrsti kvara i potrošnja električne energije (javna rasvjeta).
Mjesto izvršenja:
Kukljica
Izvor financiranja: općinski proračun, komunalna naknada
Izvođač radova: Sabuša II d.o.o. na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu.
Planirani iznos: 300.000,00 kuna
Broj proračunskog konta: 32320 i 32240.
Članak 3.
U slučaju stvaranja mogućnosti osiguranja sredstava za održavanje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture iznad iznosa utvrđenog Proračunom Općine Kukljica za 2013.
godinu, donosit će se rebalans Proračuna.
Članak 4.
Ovaj program donosi se za 2013. godinu.
Za ostvarenje ovog Programa zadužuje se Općinska načelnica Općine Kukljica.
Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Kukljica», te će se primjenjivati od 01. siječnja 2013. godine.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Franko Kurić

www.opcina-kukljica.hr
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/12-01/01
URBROJ: 2198/22-01/12-29
Kukljica, 01.12. 2012.
Na temelju članka 9 a., stavka 4. Zakona o fondovima za kulturu («Narodne novine», broj
49/90. i 27/93), i članka 32. Statuta Općine Kukljica («Službeni glasnik Općine Kukljica»,
broj 04/09 i 07/09), Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 29. sjednici održanoj 01. 12.
2012. godine donijelo je

PROGRAM
JAVNE POTREBE U KULTURI OPĆINE KUKLJICA ZA 2013.
GODINU
Članak 1.
Javne potrebe u kulturi koje se osiguravaju u Proračunu Općine Kukljica te iz drugih izvora
financiranja (Ministarstvo kulture, Zadarska županija, …) za 2013. godinu su aktivnosti od
zajedničkog interesa za cjelokupno stanovništvo Općine Kukljica. Za potrebe u kulturi se
osiguravaju sredstva u iznosu od 148.000,00 kuna i to za:
Opis
Udruga žena „Kukljica“
KUD „Kukljica“
Foto klub „Kornat“
Udruga umirovljenika „Kukljica“
Turistička zajednica općine Kukljica

Iznos/kuna Broj proračunskog konta
26.000,00
38110
26.000,00
38110
3.000,00
38110
3.000,00
38110
90.000,00
38110

Članak 2.
U cilju praćenja korištenja sredstava za potrebe kulture za 2013. godinu nositelj ovog
Programa obvezan je Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kukljica dostaviti polugodišnje i
godišnje izvješće o ostvarivanju ovog Programa i utroška sredstava za istih.
III
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Kukljica», te će se primjenjivati od 01. siječnja 2013. godine.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Franko Kurić
___________________________________________________________________________

www.opcina-kukljica.hr
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/12-01/01
URBROJ: 2198/22-01/12-29
Kukljica, 01.12. 2012.
Na temelju članka 74. Zakona o športu «»Narodne novine», broj 71/06) članka 32. Statuta
Općine Kukljica («Službeni glasnik Općine Kukljica», broj 04/09 i 07/09), Općinsko vijeće
Općine Kukljica na 29. sjednici održanoj dana 01. prosinca 2012. godine, donijelo je
PROGRAM
JAVNIH POTREBA U ŠPORTU NA PODRUČJU OPĆINE KUKLJICA U
2013. GODINI
Članak 1.
Utvrđuje se da su javne potrebe u športu na području Općine Kukljica u 2013. godini:
a) poticanje i promicanje športa provođenjem dijela programa tjelesne zdravstvene
kulture
b) treninzi, organiziranje i provođenje sustava domaćih i međunarodnih natjecanja, te
opća i posebna zdravstvena zaštita športa,
c) stručni rad u športu i izobrazbi što su u funkciji realizaciji javnih potreba..
Za zadovoljavanje potreba iz ovog programa u Proračunu Općine Kukljica za 2013. godinu,
osiguravaju se sredstva koja će se dodijeliti korisnicima tijekom 2013. godine.
Ukupan iznos sredstava osiguranih u proračunu je 6.000,00 kuna.
Sredstva se raspoređuju na slijedeći način:
Opis
Iznos/kuna Broj proračunskog konta
D.Š.R. Kukljica
3.000,00
38110
N.K. Sv. Mihovil
1.500,00
38110
K.K. Otok Ugljan
1.500,00
38110
Članak 2.
U cilju praćenja korištenja sredstava javnih potreba u športu za 2013. godinu korisnici
sredstava iz članka 1. ovog Programa obvezni su Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Kukljica dostaviti polugodišnje i godišnje izvješće o ostvarivanju javnih potreba u športu i
utrošku sredstava za iste.
Članak 3.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Kukljica», te će se primjenjivati od 01. siječnja 2013. godine.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Franko Kurić
___________________________________________________________________________
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/12-01/01
URBROJ: 2198/22-01/12-29
Kukljica, 01.12. 2012.
Na temelju članka 76. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi («Narodne
novine» broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 32. Statuta Općine
Kukljica (»Službeni glasnik» Općine Kukljica broj: 04/09 i 07/09) Općinsko vijeće Općine
Kukljica na svojoj 29. sjednici održanoj dana 01. prosinca 2012. godine, donosi:

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU
ZA 2013. GODINU
Članak 1.
Program javnih potreba u školstvu za 2013. godinu, utvrđuju se aktivnosti i programi od
značaja za Općinu Kukljica, a koji se ostvaruju u slijedećem:
1. financiranje poklona za djecu za božićne blagdane
Članak 2.
Za ostvarivanje Programa javnih potreba u školstvu OŠ «Valentin Klarin» Preko P.Š.
Kukljica planirana su sredstva u Proračunu Općine Kukljica za 2013. godinu u iznosu od
2.500,00 kuna i to:
Opis
Božićni pokloni za djecu

Iznos/kuna
2.500,00

Broj proračunskog
konta
38119

Članak 3.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Kukljica», te će se primjenjivati od 01. siječnja 2013. godine.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Franko Kurić
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/12-01/01
URBROJ: 2198/22-01/12-29
www.opcina-kukljica.hr
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Kukljica, 01. 12. 2012.
Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 73/97, 27/01, 59/01,
89/01, 103/03 i 44/06) i članka 32. Statuta Općine Kukljica («Službeni glasnik Općine
Kukljica» broj: 04/09 i 07/09), Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 29. sjednici
održanoj dana 01. prosinca 2012. godine donosi:

PROGRAM JAVNIH POTREBA ZA
SOCIJALNU SKRB
ZA 2013. GODINU
Članak 1.
Program potreba za socijalnu skrb u 2013. godini utvrđuje se i obuhvaćaju oblici javnih
potreba u socijalnoj skrbi, mjere, obujam i način pružanja pomoći poradi zaštite životnog
standarda, socijalne sigurnosti stanovništva iznad minimalnog standarda najugroženijeg dijala
pučanstva, kao i za davanja pomoći građanima za podmirenje troškova stanovanja utvrđenih
Zakonom o socijalnoj skrbi.
Osim sredstava namjenjenih za potrebe iz stavka 1. ovog članka, socijalnim programom
osiguravaju se sredstva za bespovratnu financijsku pomoć studentima koji imaju prebivalište
na području Općine Kukljica.
Bespovratna financijska pomoć studentima isplaćuje se mjesečno u iznosu prema odluci
Općinskog načelnika.
Ovim programom određuju se i nagrade novorođenčadi čiji roditelji imaju prebivalište na
području Općine Kukljica.
Također ovim socijalnim programom osiguravaju se sredstva za rad humanitarnih
organizacija i udruga, te njihovih programa koji direktno ili indirektno utječu na socijalno i
sigurnosno stanje na području općine Kukljica i Zadarske županije.
Općina Kukljica u 2013. godini u svom Proračunu za potrebe socijalne skrbi planirala je
sredstva u iznosu od 117.000,00 kuna.
Članak 2.
Vodeći računa da se intervenira na onim područjima gdje se uočavaju posebno rizične i od
drugih subjekata nedovoljno pomognute skupine pučanstva, predviđaju se i osiguravaju
slijedeći oblici pomoći:

Opis

Iznos/kuna

Jednokratne novčane pomoći obiteljima
Bespovratna financijska pomoć studentima
Naknade za novorođenčad
Udruga slijepih Zadarske županije
Otočki bataljun
DDK Kukljica

17.000,00
57.000,00
20.000,00
3.000,00
2.000,00
22.500,00

Članak 3.
www.opcina-kukljica.hr

Broj proračunskog
konta
37212
37215
37217
38114
38114
38114
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O načinu i dinamici isplate sredstava iz članka 2. ovog Programa, a do visine predviđenih
sredstava Proračuna za 2013. godinu odlučivat će Općinska načelnica Općine Kukljica.
Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Kukljica», te će se primjenjivati od 01. siječnja 2013. godine.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Franko Kurić
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/12-01/01
URBROJ: 2198/22-01/12-01-29
Kukljica, 01. prosinca 2012.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08) i članka 32.
Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 4/09 i 7/09), Općinsko
vijeće Općine Kukljica na svojoj 29. sjednici održanoj dana 01. prosinca 2012. godine, donosi
slijedeću
ODLUKU
o usvajanju projekcije proračuna Općine Kukljica za 2014. – 2015. godinu
Članak 1.
Usvaja se u cijelosti projekcija proračuna Općine Kukljica za period 2014. – 2015. godine.

Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke čini opći i posebni dio projekcije .
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Kukljica“.

Predsjednik
Franko Kurić

www.opcina-kukljica.hr
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 350-02/12-01/01
URBROJ: 2198/22-01-12-29
Kukljica, 01. prosinca 2012.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 4/09
i 7/09), Općinsko vijeće Općine Kukljica, na 29. sjednici održanoj dana 01. prosinca 2012.
godine donosi
ODLUKU
o imenovanju članova Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića „Manulica“
Članak 1.
U Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Manulica“ imenuju se:
1. ANITA MAVRA
2. KATARINA ČERNAK
3. IVONA CUKAR
4. SANDRA MARUŠIĆ
5. MIRJANA KOŠĆICA

- VD ravnateljica
- predstavnik roditelja
- predstavnik osnivača
- predstavnik osnivača
- predstavnik osnivača

Naprijed navedeni imenuju se na mandat od četiri godine.
Članak 2.
Stupanjem na snagu ove Odluke imenovanim članovima iz članka 1. započinje mandat.
Ovlašćuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kukljica da u roku od 30 dana
od dana stupanja na snagu ove Odluke sazove i održi konstituirajući sjednicu Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića „Manulica“.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Kukljica“.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Franko Kurić
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/12-01/01
URBROJ: 2198/22-01/12-01-29
Kukljica, 01. prosinca 2012.

www.opcina-kukljica.hr
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 4/09
i 7/09), Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 29. sjednici održanoj dana 01. prosinca
2012. godine, donosi slijedeću

ODLUKU

Članak 1.
Oslobađa se od plaćanja posjednik katastarskih čestica ŠTEFANIJA CUMBAJ obveze
sufinanciranja katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Kukljica u
iznosu od 4.000,00 kuna.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Kukljica“.

Predsjednik
Franko Kurić

www.opcina-kukljica.hr

Stranica 36 -– Broj 7

„Službeni glasnik Općine Kukljica“

03. prosinca 2012. godine

„Službeni glasnik Općine Kukljica“ Službeno glasilo Općine Kukljica
Izdavač: Općina Kukljica
Urednik: Josip Burčul – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Kukljica
Kukljica, Kukljica b.b., telefon: 023/373-229; 373-590
Službeni glasnik objavljuje se i na: www.opcina-kukljica.hr

www.opcina-kukljica.hr

