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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/13-01/01
URBROJ: 2198/22-01/13-31
Kukljica 9. veljače 2013.
Temeljem članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 4/09
i 7/09), Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 31. sjednici održanoj dana 9. veljače 2013.
godine, donosi

ODLUKU
o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Kukljica

Članak 1
FRANKO KURIĆ, razrješuje se dužnosti predsjednika Općinskog vijeća Općine Kukljica
danom donošenja ove Odluke.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Kukljica“.

Potpredsjednik
Davor Meštrić
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/13-01/01
URBROJ: 2198/22-01/13-31
Kukljica 9. veljače 2013.
Temeljem članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 4/09
i 7/09), Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 31. sjednici održanoj dana 9. veljače 2013.
godine, donosi
ODLUKU
o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Kukljica
Članak 1
DARIO KARLIĆ, bira se za predsjednika Općinskog vijeća Općine Kukljica.

www.opcina-kukljica.hr
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Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Kukljica“.
Potpredsjednik
Davor Meštrić
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 363-01/13-01/01
URBROJ: 2198/22-01/13-7
Kukljica 12. veljače 2013.

Temeljem članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj:
26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) te
članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 4/09 i 7/09),
Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 7. izvanrednoj sjednici održanoj dana 12. veljače
2013. godine, donosi:

ODLUKU
O KOMUNALNOM DOPRINOSU
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način utvrđivanja visine komunalnog doprinosa, te visina
komunalnog doprinosa na području Općine Kukljica:
-

jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđena po m3 građevine
način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa
opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti
djelomično ili potpuno oslobađanje od komunalnog doprinosa
izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog
oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.
Prihodi komunalnog doprinosa su namjenska sredstva i koriste se za građenje objekta i
uređaja komunalne infrastrukture za:
1.
2.
3.
4.

javne površine
nerazvrstane ceste
groblja
javnu rasvjetu.

www.opcina-kukljica.hr
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Članak 3.
1. Komunalni doprinos je prihod proračuna Općine Kukljica.
2. Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina,
odnosno investitor.
3. Plaćanje komunalnog doprinosa vlasnik građevine čestice, odnosno investitor
sudjeluje u podmirenju troškova izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
utvrđenih Programom.
4. Sredstvima komunalnog doprinosa financira se: pribavljanje zemljišta na kojem se
grade objekti i uređaji komunalne infrastrukture iz članak 2 stavka 1. ove Odluke,
rušenje postojećih objekata i uređaja, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih
instalacija, te radovi na sanaciji tog zemljišta.
5. Komunalnim doprinosom nisu obuhvaćeni troškovi priključka građevinske čestice na
objekte i uređaje komunalne infrastrukture.
II. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 4.
Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m3 građevine po vrsti objekta i
uređaja komunalne infrastrukture, određene u kunama po m3 građevine, kako slijedi:
prva zona obuhvaća cijelo naselje Kukljica
- javne površine
30,00 kuna
- nerazvrstane ceste
30,00 kuna
- groblja
15,00 kuna
- javna rasvjeta
15,00 kuna
u ukupnom iznosu od 90,00 kuna po m3“
Prilikom utvrđenja visine komunalnog doprinosa u postupcima izdavanja rješenja o
izvedenom stanju pokrenutim sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito
izgrađenim zgradama ( Narodne novine broj 86/12) komunalni doprinos se umanjuje za 25%
za jednokratno plaćanje.
Popust iz prethodnog stavka ne mogu ostvariti investitor koji ostvaruje popust od 90% na
visinu komunalnog doprinosa.
Članak 5.
Komunalni doprinos obračunava se u skladu sa obujmom, odnosno po m3 (prostornom metru)
građevine koja se gradi na građevnoj čestici.
Kod građevine koja se uklanja zbog građenja nove građevine ili kada se postojeća građevina
dograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju
građevinu.
Za pomoćne prostore u zgradi kao što su podrum u kojem je spremište, garaže ili pomoćne
objekte koji su predviđeni građevnom dozvolom (garaže, gospodarski objekt, spremište) plaća
se komunalni doprinos po jedinstvenoj cijeni određenoj u članku 4. ove Odluke.
Stavak 2. ovog članka primjenjuje se samo u slučaju kad je vlasnik za prethodnu građevinu
posjedovao pravomoćni akt nadležnog tijela na temelju kojeg se dozvoljava gradnja odnosno
ako je građevina sagrađena prije 15. veljače 1968. godine za što vlasnik građevine posjeduje
uvjerenje izdano od strane nadležnog tijela.

Članak 6.
Iznimno od odredbi članka 5. ove odluke za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge
otvorene građevine komunalni se doprinos obračunava po m2 tlocrtne površine te građevine,
www.opcina-kukljica.hr
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pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m2
izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun po m3
građevine.

III. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 7.
Rješenje o komunalnom doprinosu donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Kukljica u postupku pokrenutom po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti.
Komunalni doprinos se plaća u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti rješenja o utvrđivanju
komunalnog doprinosa.
Propuštanjem plaćanja cjelokupnog iznosa komunalnog doprinosa s popustom iz članka 4.
ove Odluke, u roku propisanim stavka 2. ovog članka, obveznik gubi pravo na popust, te je
obvezan platiti visinu komunalnog doprinosa izračunat bez popusta.
Akt na temelju kojeg se može graditi, ne može se izdati prije nego je za istu građevinu
izvršena uplata komunalnog doprinosa ili kod obročne uplate prve rate.
Potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu izdaje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Kukljica.
Izvršno rješenje o komunalnom doprinosu izvršava pročelnik Jedinstveni upravnog odjela
Općine Kukljica u postupku i na način određen propisima o prisilnoj naplati poreza na
dohodak odnosno dobit.
Članak 8.
Obveza plaćanja komunalnog doprinosa nastaje po pravomoćnosti rješenja i plaća se
odjednom.
Prilikom utvrđivanja visine komunalnog doprinosa u postupcima izdavanja rješenja o
izvedenom stanju pokrenutim sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito
izgrađenim zgradama investitor može platiti u 48 jednakih mjesečnih obroka u roku od četiri
godine od dana dospijeća obveze komunalnog doprinosa, uz uvjet da prvi obrok ne može biti
manji od 20% ukupne obveze plaćanja komunalnog doprinosa.
Investitor koji ostvaruje popust od 90% na visinu komunalnog doprinosa dužan je platiti
komunalni doprinos jednokratno ili u 12 jednakih mjesečnih obroka u roku od godine dana od
dana dospijeća obveze komunalnog doprinosa, uz uvjet da prvi obrok ne može biti manji od
20% ukupne obveze plaćanja komunalnog doprinosa.

IV. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 9.
Općinski načelnik Općine Kukljica može osloboditi u potpunosti ili djelomično obveze
plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine namijenjene zdravstvenoj
djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, športu, te predškolskom, osnovnom i
srednjem obrazovanju, te građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koja su u
vlasništvu ili suvlasništvu Općine Kukljica i Zadarske županije.
Članak 10.
Stanovnik Općine Kukljica koji je trajno nastanjen i ima prebivalište na području Općine
Kukljica najmanje 10 godina bez prekida, računajući od dana zaprimanja zahtjeva, odnosno
ako je ranije imao prebivalište na području Općine Kukljica najmanje 10 godina te se
ponovno trajno nastanio i ima prebivalište na području Općine Kukljica najmanje godinu dana
od zaprimanja zahtjeva, a što dokazuje potvrdom nadležnog državnog tijela i nema u
www.opcina-kukljica.hr
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vlasništvu ili suvlasništvu obiteljski kuću ili stambeni objekt na području Općine Kukljica, a
što dokazuje ovjerenom izjavom ima jednokratno pravo na djelomično oslobađanje plaćanja
komunalnog doprinosa na način da plaća komunalni doprinos u visini od 10 % cijene
utvrđene u članku 4. ove Odluke, ukoliko ista nije namijenjena prodaji najmanje 7 godina od
dana pravomoćnosti rješenje o komunalnom doprinosu.
Prilikom utvrđivanja visine komunalnog doprinosa u postupcima izdavanja rješenja o
izvedenom stanju pokrenutim sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito
izgrađenim zgradama investitor (stanovnik) čija se nekretnina nalazi na području Općine
Kukljica koji je bio nastanjen 10 godina u bilo kojem periodu svojeg života na području
Općine Kukljica, a što dokazuje potvrdom nadležnog državnog tijela i nema u vlasništvu ili
suvlasništvu drugu obiteljsku kuću ili stambeni objekt na području Općine Kukljica, a što
dokazuje ovjerenom izjavom ima također jednokratno pravo na djelomično oslobađanje
plaćanja komunalnog doprinosa na način da plaća komunalni doprinos u visini od 10 %
cijene utvrđene u članku 4. ove Odluke, ukoliko ista nije namijenjena prodaji najmanje 7
godina od dana pravomoćnosti rješenje o komunalnom doprinosu.

Članak 11.
U svrhu poticanja poduzetništva na području Općine Kukljica odobrava se investitoru,
obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa koji na dan podnošenja zahtjeva ima prebivalište
odnosno sjedište tvrtke ili obrta na području Općine Kukljica najmanje 10 godina što
dokazuje obrtnicom, rješenjem trgovačkog suda ili potvrdom nadležnog tijela, kada gradi ili
rekonstruira poslovnu građevinu za obavljanje poslovne djelatnosti pravo na jednokratno
djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa na način da plaća komunalni
doprinos u visini od 20 % cijene utvrđene u članku 4. ove Odluke, ukoliko ista nije
namijenjena prodaji najmanje 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o komunalnom
doprinosu.
Članak 12.
Stanovnik Općine Kukljica i investitor, obveznik plaćanja komunalnog doprinosa koji otuđi
nekretninu za koju je ostvario popust u slučajevima iz članka 10. i 11. ove Odluke prije roka
od 7 godina, dužan je uplatiti razliku komunalnog doprinosa do punog iznosa komunalnog
doprinosa za koji je ostvario popust, o čemu Jedinstveni upravni odjel Općine Kukljica donosi
novo rješenje za razliku neplaćenog komunalnog doprinosa.

Članak 13.
Obveznik komunalnoga doprinosa može uz suglasnost Općinske načelnice i sam snositi
troškove gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste, javnu
rasvjetu, te ulaganja u javne površine odnosno općinske projekte. Navedeni se troškovi
priznaju u iznos komunalnoga doprinosa uz predočenje vjerodostojnih isprava, pod uvjetima
utvrđenim pisanim ugovorom s jedinicom lokalne samouprave.

V. IZVORI SREDSTAVA U SLUČAJEVIMA OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA
KOMUNALNOG DOPRINIOSA
Članak 14.

www.opcina-kukljica.hr
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U slučaju oslobođenja od plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 9. ove Odluke, sredstva
potrebna za izgradnju objekta i uređaja komunalne infrastrukture iz stavka 1. članka 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu, osigurat će se u proračunu Općine Kukljica iz sredstva
poreznih prihoda.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Postupci obračuna komunalnog doprinosa započeti po zahtjevima za izdavanje rješenja o
izvedenom stanju podnesenim na temelju prijašnjeg Zakona o postupanju s nezakonito
izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 90/11) i važećeg Zakona o postupanju s
nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12), do stupanja na snagu ove
Odluke, dovršit će se prema odredbama Odluke o komunalnom doprinosu koje su bile na
snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, odnosno po
odredbama ove Odluke, ako to zatraži stranka po čijem je zahtjevu postupak započet.
Članak 16
U svim postupcima koji se vodi pred Upravnim odjelom za provedbu dokumenata prostornog
uređenja i gradnje u kojima je u posebnom postupku potrebno razrezati komunalni doprinos, a
za koje su zahtjevi navedenom odjelu podneseni do dana stupanja na snagu ove Odluke,
komunalni doprinos će se obračunavati temeljem odluke o komunalnom doprinosu koja je
bila na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva.

Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Kukljica“ .

Predsjednik
Dario Karlić
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/13-01/01
URBROJ: 2198/22-01-13-7
Kukljica, 12. veljače 2013.
Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) i članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni
glasnik Općine Kukljica“ broj: 4/09 i 7/09), Općinsko vijeće Općine Kukljica, na prijedlog
Općinskog načelnika, na 7. izvanrednoj sjednici održanoj 12. veljače 2013. godine, donosi

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

www.opcina-kukljica.hr
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Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u
pravnim tijelima Općine Kukljica.
Članak 2.
Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznosi:
RADNO MJESTO
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Viši referent za proračun i financije
Referent – komunalni redar

KOEFICIJENT
1,68
1,33
1,11

Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijenata za obračun plaće
službenika i namještenika („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj:2/11).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Kukljica“.

Predsjednik
Dario Karlić
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/13-01/01
URBROJ: 2198/22-01-13-7
Kukljica, 12. veljače 2013.
Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 28/10), i članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik
Općine Kukljica“ broj: 4/09 i 78/09), Općinsko vijeće Općine Kukljica, na prijedlog
Općinskog načelnika na 7. izvanrednoj sjednici održanoj 12. veljače 2013. godine, donosi

ODLUKU
o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
iz radnog odnosa

Članak 1.

www.opcina-kukljica.hr
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Ovom Odlukom određuju se osnovica i koeficijenti za obračun plaće općinskog načelnika i
zamjenika općinskog načelnika (u daljnjem tekstu: dužnosnici) te druga prava dužnosnika iz
radnog odnosa.
Članak 2.
Plaću dužnosnika, čini umnožak koeficijenata i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 %
za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20 %.
Članak 3.
Osnovica za obračun plaće dužnosnika iznosi 4.630,14 kuna bruto.
Članak 4.
Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznosi:
RADNO MJESTO
Općinski načelnik
Zamjenik općinskog načelnika

KOEFICIJENT
2,70
1,80

Članak 5.
Dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno, druga prava iz radnog odnosa ostvaruje u
skladu s općim propisima o radu, te s općim aktima Općine, odnosno kolektivnim ugovorom,
koji se primjenjuje na službenike i namještenike u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Kukljica, ako zakonom nije drukčije propisano.
Članak 6.
Rješenja o utvrđivanju plaće te drugih prava dužnosnika iz radnog odnosa donosi pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kukljica.
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju koeficijenata za obračun
plaće načelnika i zamjenika načelnika Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“
broj: 2/11).

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Kukljica“.

Predsjednik
Dario Karlić
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/13-01/01
URBROJ: 2198/22-01-13-7
Kukljica, 12. veljače 2013.

www.opcina-kukljica.hr
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Općinsko vijeće na temelju članka 19. stavka 1. podstavka 3. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11 i 144/12) i članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica
4/09 i 7/09), a u svezi članka 17. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/04, 111/06,
60/08 i 87/09) i sukladno Naputku o načinu izračuna naknade gospodarenja komunalnim
otpadom (»Narodne novine« 124/12) je na 7. izvanrednoj sjednici održanoj dana 12. veljače
2013. godine, donijelo

ODLUKU
O KRITERIJIMA ZA IZRAČUN TROŠKOVA GOSPODARENJA KOMUNALNIM
OTPADOM U 2013. GODINI
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji za izračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom
na području Općine Kukljica u 2013. godini.
Članak 2.
Naknada gospodarenja komunalnim otpadom za kućanstva izračunavaju se sukladno članku
17. Zakona o otpadu pri čemu se kao kriterij količine koristi broj članova kućanstva.
Članak 3.
Naknada gospodarenja komunalnim otpadom u pojedinom obračunskom razdoblju izračunava
se prema izrazu F = O · M, pri čemu korištene oznake imaju sljedeća značenja:
F – iznos naknade gospodarenja komunalnim otpadom u određenom obračunskom razdoblju
[kn],
M – naknada po članu kućanstva koju je propisala jedinica [kn],
O – broj članova određenog kućanstva u obračunskom razdoblju.
Članak 4.
Kalendarska godina sadrži 12 obračunskih razdoblja koja odgovaraju kalendarskim
mjesecima.
Članak 5.
Procjena iznosa godišnjih troškova gospodarenja komunalnim otpadom prema pojedinim
stavkama i obračunskim razdobljima dana je tablicom u Prilogu 1. ove Odluke.

Članak 6.
(1) Naknada po članu kućanstva (jedinična naknada) izračunava se prema izrazu M = [B – D]
/ N, pri čemu korištene oznake imaju sljedeća značenja:
B – zbroj procijenjenih troškova gospodarenja komunalnim otpadom [kn],
D – procijenjenih prihoda od izdvojenog otpada iz komunalnog otpada i izdvojeno skupljenog
komunalnog otpada [kn],
M – naknada po članu kućanstva (jedinična naknada) [kn],
N – efektivni broj članova kućanstava na području jedinice.
(2) Na temelju Tablice 1. iz Priloga 1. ove Odluke zbroj godišnjih procijenjenih iznosa
troškova gospodarenja komunalnim otpadom iznosi 750.200,00 kn.
(3) Efektivni broj članova kućanstava na području jedinice je 983.
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(4) Na temelju izraza iz stavka 1. ovog članka te podataka iz stavaka 2. i 3., jedinična naknada
za 2013. godinu iznosi 18,00 kn po članu kućanstva, koja čini fiksni dio naknade. Varijabilni
dio određen je prema broju članova pojedinog kućanstva: -prvi član: 15,00 kn; -drugi član:
9,00 kn; -treći član: 5,00 kn, četvrti član: 3,00 kn.
Ukoliko kućanstvo broji više od četiri člana, plaća se naknada za četiri člana, ostali članovi ne
plaćaju naknadu, kao ni djeca do 18 godina sa prebivalištem na području Općine Kukljica.
Vlasnici kuća za odmor za 1,2,3,4,5,10,11,12 mjesec plaćaju fiksni i varijabilni dio za jednog
člana, odnosno 33,00 kn, a za 6,7,8 i 9 mjesec fiksni i varijabilni dio za četiri člana, odnosno
104,00 kn.
Iznajmljivači soba i apartmana plaćaju 15,00 po krevetu mjesečno za razdoblje od tri mjeseca
u tijeku ljetne sezone, 15.06. do 15.09..
Članak 7.
Naknada gospodarenja komunalnim otpadom za pravne osobe izračunavaju se sukladno
članku 17. Zakona o otpadu pri čemu se kao kriterij količine koristi volumen otpada (litre).
Cijena usluge komunalnog otpada za pravne osobe iznosi 1,00 kn/litri.
Pravne osobe koje djelatnost obavljaju sezonski plaćaju naknadu za 5., 6., 7. 8. i 9 mjesec.
Članak 8.
(1) Reklamacije računa za gospodarenje komunalnim otpadom rješavaju se u skladu s
propisom o zaštiti potrošača.
(2) Prigovor korisnika javnih usluga se rješava u skladu sa zakonom o općem upravnom
postupku.
Članak 9.
Prilog 1. tiskani je uz ovu Odluku i čine njezin sastavni dio.
Članak 10.
Ova odluka objavljuje se u Službenom glasniku Općine Kukljica, a stupa na snagu osmog
dana od dana objave.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Dario Karlić
Prilog 1. Odluke
Tablica 1. Godišnji troškovi gospodarenja komunalnim otpadom/kn.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 350-02/13-01/01
URBROJ: 2198/22-01-13-7
Kukljica, 12. veljače 2013.

Temeljem članka 32. Statuta Općine Kukljica («Službeni glasnik Općine Kukljica» broj: 4/09
i 7/09) , Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 7. izvanrednoj sjednici održanoj dana 12.
veljače 2013. godine, donosi slijedeću:

ODLUKU
Članak 1.
Daje se mladima iz Kukljice na korištenje prostor ispod MMC-a, do realizacije projekta tog
dijela zgrade u kojem je predviđena adaptacija prostora za dječji vrtić „Manulica“.

Članak 2.
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Ovo Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Kukljica».

Predsjednik Općinskog
vijeća
Dario Karlić
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/13-01/01
URBROJ: 2198/22-01/13-01-7
Kukljica, 12. veljače 2013.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 4/09
i 7/09), Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 7. Izvanrednoj sjednici održanoj dana 12.
veljače 2013. godine, donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

Članak 1.
Pismo namjere Gorana Boška upućuje se na razmatranje Turističkom vijeću Turističke
zajednice Općine Kukljica kao nadležnom tijelu.

Članak 2.
Općinsko vijeće Općine Kukljica nije nadležno za rješavanje pravne stvari zatražene u
dostavljenom Pismu namjere.

Članak 3.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Kukljica“.
Predsjednik
Dario Karlić
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„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
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