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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KUKLJICA 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA        

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KUKLJICA 

Općinsko vijeće  

 

KLASA: 021-05/14-01/01 

URBROJ: 2198/22-01-14-8 

Kukljica, 6. rujna 2014. 

 

Na temelju članka 5. stavka 7. i 8. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina («Narodne 

novine», broj 16/07 i 124/10) i članka 32. Statuta Općine Kukljica («Službeni glasnik Općine 

Kukljica», broj 2/13) Općinsko vijeće Općine Kukljica, na 8. sjednici održanoj dana 6. rujna 

2014. godine donosi  

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove  

zemljišnih knjiga na području Općine Kukljica 

 

Članak 1. 

 Članak 3. Odluke o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih 

knjiga na području Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 9/11 i 

1/14), mijenja se i glasi: Suinvestitor – fizička osoba, kao vlasnik nekretnina na području 

Općine Kukljica, obvezuje se platiti Općini Kukljica pripadni udio u sufinanciranju izvršenja 

radova katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Kukljica u iznosu 

od 600,00 kuna. 

 

 Suinvestitor – pravna osoba, kao vlasnik nekretnina na području Općine Kukljica, 

obvezuje se platiti Općini Kukljica pripadni udio u sufinanciranju izvršenja radova katastarske 

izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Kukljica u iznosu od 1.000,00 kuna 

po svakoj katastarskoj čestici. 

 Iznos iz stavka 1. i 2. ovoga članka suinvestitor mora plati u cijelosti odjednom odmah 

po pravomoćnosti rješenja kojim se određuje sufinanciranje katastarske izmjere i obnove 

zemljišnih knjiga na području Općine Kukljica.   

 

 Svim suinvestitorima – fizičkim osobama koji su po ranijim odlukama  o 

sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Kukljica 

(„Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 9/11 i 1/14) uplatili veće iznose od iznosa 

određenog u stavku 1. ovog članak ove Odluke bit će im vraćena razlika  novaca odmah po 

stupanju na snagu ove Odluke.  

 

Članak 2. 

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove 

zemljišnih knjiga na području Općine Kukljica stupa na snagu osmoga dana od dana objave u 

«Službenom glasniku Općine Kukljica». 

        Predsjednic 

Općinskog vijeća 

        Gorana Poropat, dr. med., v.r. 
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    R E P U B L I K A  H R V A T S K A 

             ZADARSKA ŽUPANIJA 

    OPĆINA KUKLJICA  

    OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/14-01/01 

URBROJ: 2198/22-01/14-01-08 

Kukljica, 6. rujna 2014. 

 

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 

2/13), Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 8. sjednici održanoj dana 6. rujna 2014. 

godine, donosi slijedeći  

 

ZAKLJUČAK 

 

Članak 1. 

Prihvaća se završno Izvješće Organizacijskog odbora za proslavu 500 godišnjice Gospe od 

sniga. 

 

Članak 2. 

Prihod od prodaje DVD-a sa sadržajem snimke proslave ide za sanaciju gromom otečenog 

zvonika crkve Gospe od sniga. 

 

Članak 3. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Kukljica“.  

 

 

        Predsjednica 

 

        Gorana Poropat, dr. med., v.r. 

 

 

 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE KUKLJICA 

 

 
    R E P U B L I K A  H R V A T S K A 

             ZADARSKA ŽUPANIJA 

                OPĆINA KUKLJI 

                  N A Č E L N I K 

                    

KLASA: 022-02/14-01/01 

URBROJ: 2198/22-04/01-14-01 

Kukljica, 10. rujna 2014. 

 

 Na temelju članka 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), i 

članka 49. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 2/13), Općinski 

načelnik Općine Kukljica dana 10. rujna 2014. godine, donosi sljedeću:  
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O D L U K U  

o obustavi od primjene općeg akta predstavničkog tijela 

 

 

Članak 1. 

Obustavlja se od primjene Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju 

katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Kukljica KLASA: 021-

05/14-01/01, URBROJ: 2198/22-01-14-8  od 6. rujna 2014. godine koju je na 8. sjednici od 6. 

rujna 2014. godine usvojilo općinsko vijeće Općine Kukljica, jer je tom Odlukom povrijeđen 

Ustav republike Hrvatske i Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.  

 

 

O B R A Z L O Ž E N J E  

 

 Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o Odluke o sufinanciranju katastarske 

izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Kukljica KLASA: 021-05/14-01/01, 

URBROJ: 2198/22-01-14-8  od 6. rujna 2014. godine, općinsko vijeće nalaže da se svim 

suinvestitorima – fizičkim osobama koji su po ranijim odlukama o sufinanciranju katastarske 

izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine 

Kukljica“ broj 9/11 i 1/14) uplatili veće iznose od iznosa određenog u stavku 1. članka 1. 

predmetne odluke vrati razlika novca odmah po stupanju na snagu ove predmetne odluke, 

dakle osmog dana od objave.  

 

 Jedinstveni upravni odjel Općine Kukljice kao nadležno tijelo donijelo je do danas 381 

rješenje u upravnom postupku kojim je obvezao suinvestitore – fizičke osobe koji su 

posjednici nekretnina na području općine Kukljica na plaćanje  sufinanciranja katastarske 

izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Kukljica, u iznosu od 4.000,00 kuna 

odnosno 2.500,00 kuna.  

 

Navedena rješenja postala su temeljem Zakona o općem upravnom postupku izvršna te su 

po istima obveznici – suinvestitori i postupali.   

 

 Člankom 90. Ustava Republike („Narodne novine“ broj: 56/90, 135/97, 8/98 – proč. 

tekst, 113/00, 124/00 – proč. tekst, 28/01, 41/01 – proč. tekst, 55/01 – ispr., 76/10, 85/10 – 

proč. tekst i 5/14, određeno je da prije nego što stupe na snagu zakoni i drugi propisi državnih 

tijela objavljuju se u »Narodnim novinama«, službenom listu Republike Hrvatske. 

Propisi tijela koja imaju javne ovlasti prije stupanja na snagu moraju biti objavljeni na 

dostupan način u skladu sa zakonom. 

Zakon stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave, osim ako nije zbog osobito 

opravdanih razloga zakonom drukčije određeno. 

Zakoni i drugi propisi državnih tijela i tijela koja imaju javne ovlasti ne mogu imati povratno 

djelovanje. 

Iz posebno opravdanih razloga samo pojedine odredbe zakona mogu imati povratno 

djelovanje. 

 

 Člankom 73. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) propisano je da 

predstavničko tijelo općine, grada i županije u svom samoupravnom djelokrugu donosi odluke 

i druge opće akte, u skladu sa svojim statutom. 

Prije nego što stupi na snagu opći akt obavezno se objavljuje u službenom glasilu jedinice. 



Stranica 5 -– Broj 4    „Službeni glasnik Općine Kukljica“         10. rujna 2014. godine 

 

www.opcina-kukljica.hr 

Ako općina i grad nema svoje službeno glasilo, opći akt općine i grada objavljuje se u 

službenom glasilu županije. 

Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave. Iznimno, općim se aktom 

može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave. 

Opći akt ne može imati povratno djelovanje. 

 

Člankom 42. stavak 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 i 144/12) 

propisano je da općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan, u obavljanju poslova iz 

samoupravnog djelokruga općine, grada, odnosno županije ima pravo obustaviti od primjene 

opći akt predstavničkog tijela. Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, 

općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan donijet će odluku o obustavi općeg akta u 

roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta. Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno 

župan ima pravo zatražiti od predstavničkog tijela da u roku od 8 dana od donošenja odluke o 

obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu. 

 

Nadalje, člankom 42. stavkom 5. istog Zakona propisano je ako predstavničko tijelo 

ne otkloni uočene nedostatke iz stavka 4. ovoga članka, općinski načelnik, gradonačelnik, 

odnosno župan dužan je bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u 

županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.  

Predstojnik ureda državne uprave će u roku od 8 dana od zaprimanja ocijeniti osnovanost 

odluke općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana o obustavi od primjene općeg 

akta. 

 

Članak 2. 

 Nalaže se predstavničkom tijelu – općinskom vijeću Općine Kukljica da uočene 

nedostatke ukloni, odnosno poništi donesenu odluku u roku od 8 dana od dana stupanja na 

snagu ove odluke. 

 

Članak 3. 

 Ako općinsko vijeće Općine Kukljica ne postupi po članku 2. ove odluke općinski 

načelnik će o tome bez odgode obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Zadarskoj 

županiji te mu dostaviti odluku o obustavi općeg akta. 

 

Članak 4. 

 Ova odluka stupa na snagu danom objave, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Općine Kukljica“. 

 

         Općinski načelnik 

 

      Marin Boško, v.r. 
Dostaviti:  

1. Općinsko vijeće Općine Kukljica 

    n/r predsjednice Gorane Poropat 
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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, Ulica VI br. 24, telefon: 023/373-229; 373-590 

Službeni glasnik objavljuje se i na: www.opcina-kukljica.hr                   
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