SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE KUKLJICA
___________________________________________________________________________
BROJ: 4
KUKLJICA, 16. travnja 2015. godine
GODINE: XI

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KUKLJICA
 Odluka o izradi Strateškog plana ukupnog razvoja Općine Kukljica …………....2
 Odluka o stavljanju van snage Odluke o naknadi troškova za rad vijećnicima
Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela……………………………………………3
 Odluka o raspoređivanju sredtsva iz proračuna Općine Kukljica za redovito
godišnje financiranje političkih stranaka u 2015. godini…………………………..3
 Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika iz radnog odnosa…………………………………………………………..5
 Odluka o koeficjentima za obračun plaće službenika i namještenika…………….6
 Prijedlog za imenovanje člana u Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za
zakup javne površine…………………………………………………………………7
 Prijedlog za imenovanje člana u Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za
zakup i kupoprodaju poslovnog prostora…………………………………………...7
 Odluka o izboru članova Povjerenstva za Statut i Poslovnik……………………...8
 Odluka o imenovanju vijeća za davanje koncesijskog odobrenja na području
Općine Kukljica…………………………………………………………………….…9
 Odluka o stavljanju van snage Odluke o prestanku iznajmljivanja putem javnog
natječaja poslovnog prostora u prizemljuzgrade (bivši U.O. “Ive”) koji se nalazi
u vlasništvu Općine Kukljica……………………………………………………….10
 Odluka o davanju ovlasti Općinskom načelniku Općine Kukljica za raspisivanje
javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine
Kukljica (bivši U.O. “Ive”)………………………………………………………….10
 Odluka o usvajanju Proračuna Općine Kukljica za 2015. godinu sa Odlukom o
izvršenju Proračuna za 2015. godinu………………………………………………11
 Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastructure u 2015.
godini…………………………………………………………………………………24
 Program održavanja komunalne infrastructure u 2015. godini………………….25
 Program javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom i srednjoškolskom
obrazovanju i socijalnoj skrbi na području Općine Kukljica u 2015. godini……27
 Program javnih potreba u kulturi, sportu i radu Udruga na području Općine
Kukljica u 2015. godini……………………………………………………………...28
 Odluka o usvajanju projekcije Proračuna Općine Kukljica za razdoblje 2016.2017. godine……………………………………………………………….…………30
 Plan razvojnih programa za razdoblje 2015. do 2017. godine……………………33

Stranica 2 -– Broj 4

„Službeni glasnik Općine Kukljica“

16. travnja 2015. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijće
KLASA: 361-01/15-01/01
URBROJ: 2198/22-01-15-02
Kukljica, 15. travnja 2015. godine
Na temelju članka 32. Statuta Općine Kukljica («Službeni glasnik Općine Kukljica» broj
2/13) Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 2. sjednici održanoj dana 15. travnja 2015.
godine donijelo je sljedeću
ODLUKU
o izradi Strateškog plana ukupnog razvoja Općine Kukljica
Članak 1.
Izraditi će se Strateški plan ukupnog razvoja Općine Kukljica za razdoblje 2015. 2020.godine .
Strateški plan ukupnog razvoja je temeljni strateški dokument koji definira optimalne
razvojne pravce lokalnog područja uzimajući u obzir obilježja, prednosti i ograničenja
promatranog područja i njegovog okruženja.
Strateški plan ukupnog razvoja općine omogućava planiranje, provedbu, kontrolu i evaluaciju
gospodarskog razvoja, potencijalnim investitorima daje uvid u strategiju zajednice u koju žele
ulagati, dok je za donatore (prvenstveno EU i nacionalne fondove) osnovni dokument na
temelju kojeg odlučuju o dodjeli bespovratnih sredstava.
Strateški plan ukupnog razvoja daje odgovore u kojem smjeru razvoj treba ići i na koji ga
način ostvariti. Kroz Strateški plan ukupnog razvoja se analizira postojeće stanje te donose
ciljevi, prioriteti i mjere budućeg održivog razvoja.
Članak 2.
U izradi Strateškog plana ukupnog razvoja uz službenike općine i podršku vanjskih
konzultanata, aktivno će se uključiti i predstavnici gospodarskog i društvenog sektora.
Članak 3.
Za potrebe izrade Strateškog plana ukupnog razvoja, sredstva su osigurana u Proračunu
Općine Kukljica za 2015. godinu u visini od 45.000,00 kuna.
Izvori se planiraju u stopostotnom iznosu iz Mjere 7, „Temeljne usluge i obnova sela u
ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. (intenzitet
javne potpore po projektu iznosi 100% vrijednosti prihvatljivih troškova).
Donošenje odluke o izradi Strateškog plana ukupnog razvoja na Općinskom vijeću preduvjet
je za prijavu na natječaj za dodjelu sredstava za njegovu izradu u okviru Mjere 7 te će se po
njegovoj izradi dokument usvojiti na Općinskom vijeću, što je preduvjet za isplatu sredstava u
okviru Mjere 7.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a objavit će se u «Službenom glasniku Općine
Kukljica».
Predsjednik Općinskog vijeća
Milorad Košćica, v.r.

www.opcina-kukljica.hr
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijće
KLASA: 021-05/15-01/01
URBROJ: 2198/22-01-15-02
Kukljica, 15. travnja 2015. godine
Na temelju članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“,
broj: 2/13), Općinsko vijeće Općine Kukljica, na 2. sjednici, održanoj dana 15. travnja 2015.
godine, donosi
ODLUKU
o stavljanu van snage Odluke o naknadi troškova za rad vijećnicima Općinskog vijeća
i njihovih radnih tijela
Članak 1.
Stavlja se van snage Odluka o naknadi troškova za rad vijećnicima Općinskog vijeća i
njihovih radnih tijela objavljene u („Službenom glasniku Općine Kukljica“ broj 14/13).
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Kukljica“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Milorad Košćica,v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/15-01/01
URBROJ: 2198/22-01-15-02
Kukljica, 15. travnja 2015.
Na temelju članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
(„Narodne novine“ br. 24/11 i 61/11) i članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik
Općine Preko“ br. 2/13), Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 2. sjednici održanoj dana
15. travnja 2015. godine donosi
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Kukljica za redovno godišnje financiranje
političkih stranaka u 2015. godini

www.opcina-kukljica.hr
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Članak 1.
Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava Proračuna Općine Kukljica imaju
političke stranke koje imaju člana u Općinskom vijeću Općine Kukljica.
Članak 2.
Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka osigurana u Proračunu Općine,
Kukljica raspodijeliti će se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana
Općinskog vijeća, a političkoj stranci za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog
spola izabranog s njene liste, pripada i pravo na naknadu u visini i od 10% iznosa predviđenog
po svakom članu Općinskog vijeća.
Članak 3.
Godišnja isplata po članu Općinskog vijeća iznosi 1,00 Kn, a po članici Općinskog vijeća 1,10
Kn.
Članak 4.
Svakoj pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u
Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća Općine Kukljica i to kako
slijedi:
1. Nezavisni članovi
7 članova i 1 članica
2. Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) 1 član
Članak 5.
Planirana sredstva za redovno godišnje financiranje političkih stranaka u Proračunu Općine
Kukljica za 2015. godinu, u iznosu od 9.10 kn raspoređuju se:
1. Nezavisni članovi – 8,10 kuna
2. Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) – 1,00 kuna
Članak 6.
Sredstva utvrđena u članku 5. ove Odluke, doznačuju se na žiro račun političke stranke i
poseban račun nezavisnih članova najkasnije do 31. prosinca tekuće godine.
Članak 7.
Ukoliko pojedini član/ica Općinskog vijeća tijekom 2015. godine napusti političku stranku ili
promijeni članstvo u političkoj stranci sa čije je kandidacijske liste izabran, financijska
sredstva iz čl. 5. ove Odluke ostaju političkoj stranci sa čije je liste izabran.
Članak 8.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se
raspoređuju sukladno članku 2. ove Odluke, pripadaju političkoj stranci koja je pravni
slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.
Članak 9.
Ova Odluka primjenjuje se do 31. prosinca 2015. godine.

www.opcina-kukljica.hr
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Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Preko“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Milorad Košćica, v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/15-01/01
URBROJ: 2198/22-01-15-02
Kukljica, 15. travnja 2015.
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: 2/13), Općinsko vijeće Općine Kukljica, na prijedlog Općinskog
načelnika na 2. sjednici održanoj 15. travnja 2015. godine, donosi

ODLUKU
o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
iz radnog odnosa
Članak 1.
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 3.890,00 kuna bruto.
Članak 4.
Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznosi:
RADNO MJESTO
Općinski načelnik
Zamjenik općinskog načelnika

KOEFICIJENT
2,45
2,05

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,

www.opcina-kukljica.hr
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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: 13/13).
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a objavit će se u službenom glasniku Općine
Kukljica.
Predsjednik Općinskog vijeća
Milorad Košćica, v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/15-01/01
URBROJ: 2198/22-01-15-02
Kukljica, 15. travnja 2015.
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: 2/13), Općinsko vijeće Općine Kukljica, na prijedlog
Općinskog načelnika, na 2. sjednici održanoj 15. travnja 2015. godine, donosi
ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
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
Administrativni tajnik za uredsko poslovanje
Referent – komunalni redar

KOEFICIJENT

www.opcina-kukljica.hr

1,68
1,33
1,11
1,11
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Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijenata za obračun plaće
službenika i namještenika („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 10/13).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Kukljica“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Milorad Košćica, v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijće
KLASA: 021-05/15-01/01
URBROJ: 2198/22-01-15-02
Kukljica, 15. travnja 2015. godine
Na temelju članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“,
broj: 2/13), i članka 12. Odluke o davanju u zakup javnih površina Općine Kukljica
(„Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 1/12), Općinsko vijeće Općine Kukljica, na 2.
sjednici, održanoj dana 15. travnja 2015. godine, donosi

PRIJEDLOG
o imenovanju člana Povjerenstva za provedbu javnog natječaja
I.
Općinsko vijeće Općine Kukljica predlaže da se u Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
temeljem članka 12. Odluke o davanju u zakup javnih površina Općine Kukljica imenuje:
1. REZIJA BOSOTINA, iz Kukljice.
II.
Ovaj prijedlog objavit će se u «Službenom glasniku Općine Kukljica».
Predsjednik Općinskog vijeća
Milorad Košćica, v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijće
KLASA: 021-05/15-01/01
URBROJ: 2198/22-01-15-02
Kukljica, 15. travnja 2015. godine

www.opcina-kukljica.hr
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“,
broj: 2/13), i članka 4. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora Općine
Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 1/12), Općinsko vijeće Općine Kukljica,
na 2. sjednici, održanoj dana 15. travnja 2015. godine, donosi

PRIJEDLOG
o imenovanju člana Povjerenstva za provedbu javnog natječaja

I.
Općinsko vijeće Općine Kukljica predlaže da se u Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
temeljem članka 4. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora Općine
Kukljica imenuje:
1. ANTE KORČULANIĆ, iz Kukljice.
II.
Ovaj prijedlog objavit će se u «Službenom glasniku Općine Kukljica».
Predsjednik Općinskog vijeća
Milorad Košćica, v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/15-01/01
URBROJ: 2198/22-01/15-02
Kukljica 15. travnja 2015.
Temeljem članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj:
2/13), Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 2. sjednici održanoj dana 15. travnja 2015.
godine, donosi
ODLUKU
o izboru članova Povjerenstva za Statut i Poslovnik
Članak 1
U Povjerenstvo za Statut i Poslovnik, biraju se:
MILORAD KOŠĆICA, za predsjednika,
RENATO KRAJNC, za člana,
IVAN KARLIĆ, za člana.

www.opcina-kukljica.hr
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Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Kukljica“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Milorad Košćica, v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/15-01/01
URBROJ: 2198/22-01-15-02
Kukljica, 15. travnja 2015.
Temeljem članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
(„Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 32. Statuta Općine Kukljica
(«Službeni glasnik Općine Kukljica» broj: 2/13), Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj
2.sjednici održanoj dana 15. travnja 2015. godine, donosi slijedeću:

ODLUKU
o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja na području Općine Kukljica
Članak 1.
U članove Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja na području Općine Kukljica imenuju
se:
1.
2.
3.
4.
5.

Marin Boško,
Ivona Cukar,
Josip Burčul,
Ljiljana Peričin,
Nedjeljko Sjauš,

predstavnik Općine Kukljica
predstavnica Općine Kukljica
predstavnik Općine Kukljica
predstavnica Zadarske županije
predstavnik Lučke kapetanije

Članak 2.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o imenovanju vijeća za davanje
koncesijskog odobrenja na području Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“
broj: 8/09 i 2/13).
Članak 3.
Ovo Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Kukljica».
Predsjednik Općinskog vijeća
Milorad Košćica, v.r.

www.opcina-kukljica.hr
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijće
KLASA: 021-05/15-01/01
URBROJ: 2198/22-01-15-02
Kukljica, 15. travnja 2015. godine
Na temelju članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“,
broj: 2/13), Općinsko vijeće Općine Kukljica, na 2. sjednici, održanoj dana 15. travnja 2015.
godine, donosi
ODLUKU
o stavljanu van snage Odluke o prestanku iznajmljivanja putem javnog natječaja
poslovnog prostora u prizemlju zgrade (bivši U.O. „IVE“) koji se nalazi u vlasništvu
Općine Kukljica
Članak 1.
Stavlja se van snage Odluka o prestanku iznajmljivanja putem javnog natječaja
poslovnog prostora u prizemlju zgrade (bivši U.O. „IVE“) koji se nalazi u vlasništvu Općine
Kukljica objavljene u („Službenom glasniku Općine Kukljica“ broj 7/14).
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Kukljica“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Milorad Košćica, v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijće
KLASA: 021-05/15-01/01
URBROJ: 2198/22-01-15-02
Kukljica, 15. travnja 2015. godine
Na temelju članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“,
broj: 2/13), Općinsko vijeće Općine Kukljica, na 2. sjednici, održanoj dana 15. travnja 2015.
godine, donosi
ODLUKU
o davanju ovlasti Općinskom načelniku općine Kukljica za raspisivanje javnog natječaja
za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu općine Kukljica
Članak 1.
Ovom Odlukom ovlašćuje se Općinski načelnik da pokrene postupak raspisivanja
javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu općine Kukljica, koji
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prostor se nalazi u prizemlju zgrade kč. br. 4/5 (bivši prostor U.O. „IVE“) površine 172,00
m2 za ugostiteljsku namjenu.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Kukljica“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Milorad Košćica, v.r.
Temeljem članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08 i 136/12) te članka
32. Statuta Općina Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 2/13), Općinsko vijeće
Općine Kukljica na svojoj 2. sjednici održanoj dana 15. travnja 2014. godine donosi
PRORAČUN
OPĆINE KUKLJICA ZA 2015. GODINU
Članak 1.
Proračun Općine Kukljica za 2015. godinu u iznosu od 3.602.000,00 kuna, a sastoje se od:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

3.602.000,00 kn
0,00 kn
2.639.000.00 kn
963.000,00 kn

3.602.000,00 kn
3.602.000,00 kn

RAZLIKA VIŠKA /MANJKA

0,00 kn

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ
PRETHODNIH GODINA

0,00 kn

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

Članak 2.
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
2015. godinu.
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Članak 3.
Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Kukljica“.

KLASA: 400-06/15-01/01
URBROJ: 2198/22-01/15-02
Kukljica, 15. travnja 2015.

Predsjednik Općinskog vijeća
Milorad Košćica, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 400-08/15-01/01
URBROJ: 2198/22-01/15-01-02
U Kukljici, 15. travnja 2015.
Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj: 87/08 i
136/12) te članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službene glasnik Općine Kukljica“, broj:
2/13), Općinsko vijeće Općine Kukljica, na 2. sjednici održanoj dana 15. travnja 2015.g,
donosi
Odluku
o izvršavanju Proračuna Općine Kukljica
za 2015. godinu

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka
Proračuna Općine Kukljica za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo
izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom
imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika, ovlasti Općinskog načelnika, te druga
pitanja u izvršavanju Proračuna.
Članak 2.
Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna,
uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog
upravljanja i transparentnosti.
Članak 3.
Ako se tijekom godine usvoje odluke i drugi propisi na osnovi kojih nastaju nove
obveze za Proračun, sredstva će se osigurati u Proračunu za slijedeću proračunsku godinu u
skladu s trogodišnjim fiskalnim projekcijama i mogućnostima.
II. SADRŽAJ PRORAČUNA
Članak 4.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te planova razvojnih programa.
Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.
Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda od poreza, pomoći, prihoda od imovine,
prihoda od pristojbi i naknada i ostalih prihoda.
Prihodima se financiraju rashodi utvrđeni za financiranje javnih potreba na razini
Općine na temelju zakonskih i drugih propisa.
U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja, te
izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.
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Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka, proračunskih korisnika
iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koje se sastoje od aktivnosti i projekata.
Plan razvojnih programa iskazuje planirane rashode Proračuna za nefinancijsku
imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u slijedeće tri godine, a usklađuje se svake
godine.
III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 5.
Za planiranje i izvršavanje proračuna odgovoran je Općinski načelnik.
Članak 6.
Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obveza za Proračun ili zbog
promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi ili izdaci, odnosno smanje prihodi ili
primici Proračuna, Općinski načelnik može obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda ili
izdataka najviše 45 dana.
Općinski načelnik donosi privremene mjere obustave. Ako se za vrijeme provođenja
mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna, Proračun ne može uravnotežiti, Općinski
načelnik mora najkasnije u roku od 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu
izvršavanja Proračuna predložiti izmjene i dopune Proračuna, kojima se ponovno
uravnotežuju prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci Proračuna.
Članak 7.
Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna tekuće godine samo za
namjene i do visine utvrđene Proračunom ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim
propisima utvrđeni uvjeti.
Obveze po ugovorima koje zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama mogu se
preuzeti uz suglasnost Općinskog načelnika.
Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze po investicijskim projektima tek po
provedenom stručnom vrednovanju i ocijenjenoj opravdanosti i učinkovitosti investicijskog
projekta.
Članak 8.
Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti
Općinskog načelnika.
Članak 9.
Općinski načelnik odobrava preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama kod
proračunskih korisnika najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje.
Općinski načelnik je obvezan uz polugodišnje i godišnje izvješće izvijestiti Općinsko
vijeće o preraspodjeli sredstava.
Članak 10.
Za neplanirane i nedovoljno planirane izdatke koristit će se sredstva proračunske zalihe u visini od
najviše 0,5 % planiranih proračunskih prihoda bez primitaka.
www.opcina-kukljica.hr
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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.

Članak 11.
Proračunski korisnici odgovorni su za naplatu vlastitih prihoda i primitaka kao i za
izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.
Vlastiti prihodi proračunskih korisnika ne uplaćuju se u Proračun.
Proračunskim korisnicima ne osiguravaju se sredstava za amortizaciju zgrada i
opreme za 2015. godinu.
Članak 12.
Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa Zakonom i drugim
propisima neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.
Članak 13.
Prihodi koje ostvaruju tijela Općinske uprave obavljanjem vlastite djelatnosti sastavni
su dio prihoda Proračuna.
Otplate glavnica i kamata od zaduživanja i danih jamstava mogu se izvršavati u
iznosima iznad planiranih.
Ako aktivnosti i projekti za koje su sredstva osigurana u Proračunu tekuće godine nisu
izvršeni do visine utvrđene Proračunom mogu se u toj visini izvršavati u sljedećoj godini, uz
prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.
Članak 14.
Jedinstveni upravni odjela podnosit će Općinskom načelniku dva puta godišnje
izvješće o izvršavanju Proračuna, a Općinski načelnik Općinskom vijeću polugodišnje sa
stanjem na dan 30. lipnja i godišnje izvješće sa stanjem na dan 31. prosinca.
Članak 15.
Zaključivanje pisanog ugovora obvezno je kada se sredstva Proračuna izvršavaju kao
subvencije, donacije i pomoći iznad 20.000,00 kuna, te za sve nabave roba, usluga i ustupanje
radova iznad 70.000,00 kuna. Sve ugovore potpisuje Općinski načelnik.
Ugovorima će se obvezati korisnike sredstava da dostave godišnje izvještaje o
realizaciji programa sa specifikacijom utroška sredstava Proračuna Općine Kukljica uz
obrazloženje.
Članak 16.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih
prihoda ili se preraspodjeljuju zaključkom pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

IV. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM
Članak 17.
Imovinu Općine čine financijska i nefinancijska imovina kojom upravlja
Općinski načelnik u skladu s posebnim propisima i Statutom Općine.
Članak 18.
Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik.
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Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se polagati u poslovnu banku,
poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.
Odluku o izboru banke donosi Općinski načelnik.
Članak 19.
Općinsko vijeće može na prijedlog Općinskog načelnika odlučiti o kupnji dionica ili
udjela u trgovačkom društvu ako su za kupnju osigurana sredstva u Proračunu i ako se s time
štiti interes Općine.
U slučaju da prestane javni interes za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu pravnih
osoba Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika može odlučiti da se dionice odnosno
udjeli u kapitalu prodaju ako to nije u suprotnosti s posebnim zakonom. Ostvarena sredstva od
prodaje udjela i uloga u kapitalu koriste se samo za otplatu duga u Računu financiranja ili za
nabavku nefinancijske i financijske imovine, ukoliko se spomenuta sredstva ostvare u iznosu
većem od potrebnog za otplatu duga.
Članak 20.
Za stjecanje imovine bez naknade proračunskim korisnicima potrebna je suglasnost
Općinskog načelnika ukoliko bi takvo stjecanje prouzročilo veće troškove za Proračun
Općine.
Članak 21.
Općinski načelnik upravlja nefinancijskom dugotrajnom imovinom sukladno općim
aktima Općine.
Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva njezino korištenje,
održavanje i davanje u zakup. Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske
imovine osiguravaju se Proračunu Općine.

V. ODGODA NAPLATE, OTPIS DUGOVANJA I PRODAJA POTRAŽIVANJA
Članak 22.
Općinski načelnik može na zahtjev dužnika, uz primjereno osiguranje i kamate,
odgoditi plaćanje, odobriti obročnu otplatu duga, koji se ne smatraju javnim davanjima, pod
uvjetima propisanim Zakonom o proračunu i podzakonskim propisima.
Naplata duga iz stavka 1. ovog članka može se odgoditi jednokratno do 12 mjeseci ili
se može odobriti plaćanje duga u obrocima i to maksimalno do 36 mjesečnih obroka.
Iznimno od stavka 1. ovog članka pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela može na
zahtjev dužnika, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga i to za iznose potraživanja
do 5.000,00 kuna.
Članak 23.
Općinski načelnik može na zahtjev dužnika otpisati odnosno uz suglasnost dužnika
prodati potraživanja koja se ne smatraju javnim davanjima pod uvjetima propisanim Zakonom
o proračunu i podzakonskim propisima.
Iznimno od stavka 1. ovog članka pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela može na
zahtjev dužnika, otpisati potraživanja čiji iznos ne prelazi 5.000,00 kuna.
Općinski načelnik može donijeti odluku o otpisu potraživanja za dugovanja po
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pojedinim vrstama prihoda za koje ja nastupila apsolutna zastara prava na naplatu kao i u
slučajevima kada je dužnik umro, a nije ostavio pokretnine i nekretnine iz kojih se može
naplatiti dug kao i u drugim slučajevima kada je nastupila nemogućnost naplate.
Članak 24.
Ako posebnim propisima nije uređeno drugačije, u cijelosti ili djelomično, mogu se
otpisati potraživanja na ime javnih davanja ako bi izvršenje naplate poreznog duga dovelo u
pitanje osnovne životne potrebe dužnika i članova njegova kućanstva pod slijedećim
uvjetima:
1. ako podnositelj zahtjeva ostvaruje pravo na pomoć za uzdržavanje iz sustava
socijalne skrbi, odnosno pravo na opskrbninu prema zakonu kojim se uređuju prava
Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili zakonu
kojim se uređuje zaštita vojnih i civilnih invalida rata, ili
2. ako imovno stanje podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog kućanstva
odgovara sljedećim uvjetima:
a) kada imovina, u novčanom obliku, podnositelja zahtjeva i članova njegovog
kućanstva ne prelazi iznos od jedne proračunske osnovice na dan podnošenja
zahtjeva, po članu njegovog kućanstva,
b) kada podnositelj zahtjeva, odnosno punoljetni članovi njegovog kućanstva imaju u
vlasništvu stan ili kuću koji se ne smatraju zadovoljavajućim stambenim prostorom
(stan ili kuća veličine do 35 m² za jednu osobu, uvećana za 10 m² za svaku daljnju
osobu s mogućim odstupanjem do 10 m²), te ako imaju u vlasništvu automobil i/ili
plovilo čija vrijednost ne prelazi iznos od dvije proračunske osnovice na dan
podnošenja zahtjeva,
c) kada ukupni dohodak i ukupni primici podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova
njegovog kućanstva mjesečno ne prelaze po članu kućanstva 50 posto proračunske
osnovice.
Za stjecanje prava na otpis ili djelomičan otpis potraživanja fizička osoba mora
ispunjavati kriterij iz stavka 2. točke 1. ovoga članka ili kumulativno kriterije iz stavka 2.
točke 2. ovoga članka.
Članak 25.
Ako posebnim propisima nije uređeno drugačije, kod zahtjeva za odgodu naplate duga
po osnovi javnih davanja sredstva osiguranja ne moraju se tražiti u slučaju kada se traži
obročna otplata duga do iznosa od 10.000,00 kuna.
VI. ZADUŽIVANJE I JAMSTVA
Članak 26.
Općina se može zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih
papira.
Ugovor o zaduživanju temeljem odluke Općinskog vijeća na osnovi donesenog
Proračuna, uz prethodno mišljenje Ministarstva financija i suglasnosti Vlade Republike
Hrvatske potpisuje Općinski načelnik.
Članak 27.
Općinsko vijeće donosi odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkih
društava i drugih pravnih osoba u kojima je Općina jedini osnivač ili u njima ima većinski
osnivački udio.
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Članak 28.
Općinsko vijeće Općine Kukljica može dati jamstvo trgovačkim društvima i drugim
pravnim osobama u kojima je Općina jedini osnivač ili u kojima ima većinski osnivački udio.
Dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduživanja Općine.
Ugovor o jamstvu u ime Općine sklapa Općinski načelnik.
Članak 29.
Ukupna godišnja obveza iz članka 26. ove Odluke može iznositi najviše do 20%
ostvarenih prihoda u godini, koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, a u iznos ukupne
godišnje obveze uključen je iznos prosječnog godišnjeg anuiteta po kreditima, zajmovima,
obveze na osnovi izdanih vrijednosnih papira i danih jamstava i suglasnosti iz članka 90.
stavka 2. Zakona o proračunu, te dospjele nepodmirene obveze iz prethodnih godina.
Članak 30.
Za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća
obveza, Općinski načelnik može donijeti odluku kojom se Općina kratkoročno zadužuje,
najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza
po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova.
Općina se može kratkoročno zadužiti uzimanjem kredita ili zajmova kod poslovnih
banaka i drugih kreditnih institucija ili okvirnog kredita kod poslovne banke kod koje ima
otvoren račun za iznos do 500.000,00 kn.
VI. PRAVA I OBVEZE PRORAČUNSKIH KORISNIKA
Članak 31.
Proračunski korisnici dostavljaju polugodišnje i godišnje financijske izvještaje svog
plana Jedinstvenom upravnom odjelu sukladno Pravilniku o financijskom izvješćivanju u
proračunskom računovodstvu („Narodne novine“, broj: 32/11).
Proračunski korisnici dužni su dostaviti godišnji izvještaj o poslovanju (ostvarenje
financijskog plana, izvještaj o radu te prijedlog o korištenju neutrošenih sredstava)
Jedinstvenom upravnom odjelu najkasnije u roku od mjesec dana od isteka roka za predaju
godišnjih financijskih izvještaja utvrđenog Pravilnikom o financijskom izvješćivanju u
proračunskom računovodstvu.
Jedinstveni upravni odjel dužan je izvještaj o poslovanju proračunskih korisnika
dostaviti Općinskom načelniku u daljnjem roku od mjesec dana od isteka roka iz stavka 2.
ovog članka.
Članak 32.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja se Općinskom načelniku do 5.
rujna tekuće godine.
Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću, na donošenje polugodišnji izvještaj o
izvršenju Proračuna do 15 rujna tekuće godine.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja se Općinskom načelniku do 1.
svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na
donošenje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu
godinu.
Općinsko vijeće nema propisan rok u kojem je obvezno usvojiti polugodišnji odnosno
godišnji izvještaj o izvršenju proračuna.
www.opcina-kukljica.hr
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Općinski načelnik godišnji obračun Proračuna dostavlja Ministarstvu financija i
Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga usvoji Općinsko vijeće.
VII. NADZOR PRORAČUNSKIH KORISNIKA
Članak 33.
Proračunski nadzor postupak je nadziranja zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti
korištenja proračunskih sredstava kojim se nalažu mjere za otklanjanje utvrđenih
nezakonitosti i nepravilnosti. Obuhvaća nadzor računovodstvenih, financijskih i ostali
poslovnih dokumenata. Proračunski nadzor obavlja Ministarstvo financija.
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 34.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u
„Službenim glasniku Općine Kukljica“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Milorad Košćica, v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 550-01/15-01/01
URBROJ: 2198/22-01/15-02
Kukljica 15. travnja 2015.
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“ broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,
84/11, 90/11, 144/012 i 94/13) i članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine
Kukljica“ broj 2/13), Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 2. sjednici održanoj dana 15.
travnja 2015. godine, donijelo je

PROGRAM
GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
U 2015. GODINI
Članak 1.
Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini
iskazuju se financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa s naznakom izvora
financiranja, te se definiraju aktivnosti –izdaci gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i nabave opreme u 2015. godini u naselju Kukljica, kako slijedi:
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ELEMENTI PROGRAMA
a) PRIHODI
Prihodi od komunalnog doprinosa
Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada
Vodni doprinos 8 %
Ostali proračunski prihodi
UKUPNI PRIHODI:
Planirani
izdaci

Naziv aktivnosti
1.

2.

NERAZVRSTANE CESTE
Gradnja nerazvrstane ceste od D-110 do
župne kuće u mjestu
Gradnja i uređenje nerazvrstane ceste predio
Jaša-Štrk

170.000,00

JAVNA RASVJETA
Izgradnja javne rasvjete Pod Debra
40.000,00

3.

4.

5.

6.

JAVNE POVRŠINE
Popločavanje javnih površina u centru
mjesta, uređenje okoliša doma i mjesne
tržnice

MJESNO GROBLJE
Izgradnja postojećeg dijela mjesnog groblja
„Lokvica“
IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE
Izgradnja i uređenje dionice Kanat (fekalni
kolektor 001-011)

210.000,00

40.000,00

380.000,00

ADAPTACIJA OBJEKTA
Adaptacija i izgradnja objekta ispod MMC-a
35.000,00

16. travnja 2015. godine

PLANIRANA SREDSTVA
250.000,00 kuna
150.000,00 kuna
50.000,00 kuna
425.000,00 kuna
875.000,00 kuna
Izvori financiranja
Izvor
Iznos
Naknada
za
zadržavanje
nezakonito
izgrađenih zgrada
i
komunalni
doprinos
Naknada
za
zadržavanje
nezakonito
izgrađenih zgrada i
komunalni doprinos
Naknada
za
zadržavanje
nezakonito
izgrađenih zgrada
i
komunalni
doprinos
Komunalni doprinos
i ostali proračunski
prihod
Vodni doprinos i
ostali
proračunski
prihodi
Ostali proračunski
prihodi

170.000,00 kuna

40.000,00 kuna

210.000,00 kuna

40.000,00 kuna

380.000,00 kuna

35.000,00 kuna

Članak 2.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Kukljica“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Milorad Košćica, v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 550-01/15-01/01
URBROJ: 2198/22-01/15-02
Kukljica, 15. travnja 2015.
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Na temelju članka 28. stavka 1. i stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(„Narodne novine“ broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/012 i 94/13) i članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik
Općine Kukljica“ broj 2/13), Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 2. sjednici održanoj
dana 15. travnja 2015. godine, donijelo je

PROGRAM
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2015. GODINI
Članak 1.
Ovim programom utvrđuju se održavanje komunalne infrastrukture na području
Općine Kukljica u 2015. god., vrsta poslova održavanja te financijska sredstva za ostvarenje
Programa.
ELEMENTI PROGRAMA
PLANIRANA SREDSTVA
a) PRIHODI
Prihodi od komunalne naknade
Ostali proračunski prihodi
b) AKTIVNOSTI - IZDACI
1.

2.

PLANIRANA SREDSTVA

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
a) utrošak električne energije
b) tekuće održavanje
a) ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
b) Čišćenje javnih površina prema unaprijed
dogovorenom održavanju
c) Odvoz smeća – pražnjenje košarica
d) Redovito orezivanje stabala, niskog grmlja i
trajnica
e) Održavanje travnjaka (košnja, grabljanje i
skupljanje trave i sl.)
f) Sječa granja i drveća u izvanrednim prilikama
g) Čišćenje okoliša mjesnog groblja
ODRŽAVANJE PLAŽA
a) Održavanja plaža (Zelena Punta, Sabuša i
Gnojišta)
b) Skupljanje i odvoz komunalnog otpada

400.000,00 kuna
147.000,00 kuna
IZVORI FINANCIRANJA

547.000,00 kuna

547.000,00 kuna

195.000,00 kuna

Komunalna naknada
195.000,00 kuna

268.215,00 kuna

Komunalna naknada
i ostali proračunski prihodi
268.215,00 kuna

83.785,00 kuna

Ostali proračunski prihod
83.785,00 kuna

Članak 2.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Kukljica“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Milorad Košćica, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 550-01/15-01/01
URBROJ: 2198/22-01/15-02
Kukljica, 15. travnja 2015.
Na temelju članka 5. i 22. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 33/12) i
članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 2/13), Općinsko
vijeće Općine Kukljica na svojoj 2. sjednici održanoj dana 15. travnja 2015. godine, donijelo
je
PROGRAM
javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju i
socijalnoj skrbi na području Općine Kukljica u 2015. godini
Članak 1.
Ovim programom utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području Općine
Kukljica u svezi s:
 društvenom brigom o djeci predškolskog uzrasta,
 sufinanciranjem udžbenika, izbornih programa i drugih aktivnosti u oblasti osnovnog i
srednjoškolskog obrazovanja,
 dodjelama mjesečne financijske pomoći studentima,
 zaštitom i pomaganjem osobama koje su ugrožene ili nemoćne, koje ne mogu same
niti uz pomoć članova obitelji zbog nepovoljnih imovinskih, gospodarskih, socijalnih i
drugih razloga zadovoljiti svopje osnovne potrebe.
Osim naprijed navedenog ovim programom osiguravaju se i pomoći za novorođenu djecu.
Članak 2.
Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja predškolskog odgoja, osnovnog i
srednjoškolskog obrazovanja i socijalne skrbi utvrđuju se slijedeći oblici aktivnosti Općine
Kukljica u istima, te sredstva potrebna za provođenje, a koja se osiguravaju u proračunu
Općine Kukljica za 2015. godinu kako slijedi:
1. PREDŠKOLSKI ODGOJ.........................................................................27.000,00 kuna
- Sufinanciranje rada Dječjeg vrtića „Manulica“ i darovi za djecu....27.000,00 kuna
Broj proračunskog konta: 329
2. OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE.........................30.000,00 kuna
- Sufinanciranje udžbenika...................................................................20.000,00 kuna
- Sufinanciranje projekta Bibliobus………………………………........5.000,00 kuna
- Sufinanciranje rada O.Š. „Valentin Klarin – P.Š. Kukljica……….....5.000,00 kuna
Broj proračunskog konta: 381 i 372
3. STUDENTI..............................................................................................45.000,00 kuna
- Mjesečne financijske pomoći studentima.........................................45.000,00 kuna

www.opcina-kukljica.hr

Stranica 28 -– Broj 4

„Službeni glasnik Općine Kukljica“

16. travnja 2015. godine

Broj proračunskog konta: 372
4. POSEBNI OBLICI POMOĆI................................................................35.100,00 kuna
- Pomoć za novorođenu djecu............................................................20.000,00 kuna
- Jednokratne novčane pomoći...........................................................12.100,00 kuna
- Pomoć za troškove pogreba...............................................................3.000,00 kuna
Broj proračunskog konta: 372
5. POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRIJEVA........................1.900,00 kuna
Broj proračunskog konta: 372
6. TEKUĆE DONACIJE SOCIJALNO-HUMANITARNIM UDRUGAMA…15.000,00
kuna
- Dobrovoljni davaoci krvi Kukljica.....................................................12.000,00 kuna
- Udruga slijepih Zadarske županije.......................................................3.000,00 kuna
Broj proračunskog konta: 381

SVEUKUPNO..................................................................................................154.000,00 kuna
Članak 3.
Raspored sredstava iz članka 2. ovog Prorama vršit će se temeljem odluke Općinskog
načelnika, ugovora i rješenja Jedinstvenog upravnog odjela o priznavanju prava iz socijalne
skrbi u skladu s odredbama Odluke o socijalnoj skrbi.
Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Kukljica“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Milorad Košćica, v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/15-01/01
URBROJ: 2198/22-01/15-02
Kukljica, 15. travnja 2015.
Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine" broj 33/2001, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11 i 144/12») i članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine
Kukljica“ broj 2/13), Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 2. sjednici održanoj dana 15.
travnja 2015. godine, donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u kulturi, sportu i radu Udruga na području Općine Kukljica
u 2015. godini
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Članak 1.
Ovim programom utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području Općine
Kukljica u svezi s:






promicanju kulture,
organizacijom kulturnih, društvenih i tradicionalnih manifestacija,
poticanjem i promicanjem sporta u cijelini,
sportsko-rekreativnom djelatnošću djece, mladeži i ostalih stanovnika Općine,
treningom, organiziranjem i provođenjem sustava sportskog natjecanja mladeži
stvaranjem uvjeta za rad kulturnih i sportskih organizacija te rada Udruga sa sjedištem
u Općini Kukljica i šire,
 provođenjem svih ostalih aktivnosti sukladno pojedinačnim planovima društava,
klubova i udruga sa područja Općine Kukljica i šire.
Članak 2.
Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, sporta i rada Udruga, a u
svrhu promicanja istih, utvrđuju se slijedeći oblici aktivnosti, način sudjelovanja Općine
Kukljica u istima, te sredstva potrebna za provođenje koja se osiguravaju u proračunu Općine
Kukljica za 2015. godinu:
7. KULTURA........................................................................................121.000,00 kuna
- KUD „Kukljica“...........................................................................10.000,00 kuna
- Turistička zajednica Općine Kukljica i ostalo.............................65.000,00 kuna
- Organizacija obljetnice Gospe Snježne........................................45.000,00 kuna
- Foto klub „Kornat“..........................................................................1.000,00 kuna
Broj proračunskog konta:381
8. SPORT..............................................................................................20.000,00 kuna
- D.Š.R. „Kukljica“.......................................................................10.000,00 kuna
- N.K. „Sv. Mihovil“.......................................................................8.500,00 kuna
- K.K. „Otok Ugljan“......................................................................1.500,00 kuna
Broj proračunskog konta:381
9. UDRUGE…………………………………………………………..98.750,00 kuna
- Udruga umirovljenika „Kukljica“..............................................10.000,00 kuna
- Udruga žena „Kukljica“.............................................................10.000,00 kuna
- DVD Kukljica.............................................................................68.750,00 kuna
- Otočki bataljun.............................................................................1.000,00 kuna
- Udruga za poboljšanje društvenog života u Kukljici – Krijanca.1.000,00 kuna
- Mažoretkinje otoka Ugljana i Pašmana .......................................5.000,00 kuna
- Hrvatska gorska služba spašavanja, Područni ured Zadar............3.000,00 kuna
Broj proračunskog konta:381
SVEUKUPNO............................................................................................239.750,00 kuna
Članak 3.
Raspored sredstava iz članka 2. ovog Programa obavlja Jedinstveni upravni odjel na
temelju odluke Općinskog načelnika.
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Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Kukljica“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Milorad Košćica, v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/15-01/01
URBROJ: 2198/22-01/15-01-02
Kukljica, 15. travnja 2015.
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12) i članka
32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 2/13), Općinsko vijeće
Općine Kukljica na svojoj 2. sjednici održanoj dana 15. travnja 2015. godine, donosi slijedeću

ODLUKU
o usvajanju projekcije proračuna Općine Kukljica za 2016. – 2017. godinu

Članak 1.
Usvaja se u cijelosti projekcija proračuna Općine Kukljica za period 2016. – 2017. godine.
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke čini opći dio projekcije .
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Kukljica“.

Predsjednik Općinskog vijeća
Milorad Košćica, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 400-09/15-01/01
URBROJ: 2198/22-01/15-02
Kukljica,15. travnja 2015.
Na temelju članka 33. i 34. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i
136/12) i članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 2/13),
Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 2. sjednici održanoj dana 15. travnja 2015. godine,
donijelo je
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
za razdoblje 2015. – 2017. godine
Članak 1.
Plan razvojnih programa sadrži planirane rashode Proračuna Općine Kukljica za
investicije za razdoblje 2015. -2017. godine te se svake godine usklađuje a utvrđuje se kako
slijedi:
Broj
konta

Izvor financiranja

Opis

RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
42149
42149
42130
42147
42141

002
002
002 i 001
002 i 001
001 i 002

Izgradnja javne površine
Izgradnja mjesnog groblja
Izgradnja nerazvrstanih cesta
Izgradnja javne rasvjete
Izgradnja građevina javne
odvodnje

vodoopskrbe

Proračun
2015.

Proračun
2016.

Proračun 2017.

840.000,00

1.295.000,00

1.410.000,00

210.000,00
40.000,00
170.000,00
40.000,00
380.000,00

270.000,00
410.000,00
180.000,00
50.000,00
385.000,00

270.000,00
450.000,00
200.000,00
100.000,00
390.000,00

i

Izvor sredstava:
001
002

Opći prihodi i primici
Ostali prihodi za posebne namjene

Članak 2.
Plan razvojnih programa Općine Kukljica za razdoblje 2015. do 2017. godine sastavni
je dio Proračuna Općine Kukljica za 2015. godinu, stupa na snagu osmog dana od dana objave
u („Službenom glasniku općine Kukljica“.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Milorad Košćica, v.r.
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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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