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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/16-01/11
URBROJ: 2198/22-01/16-06
Kukljica, 19. lipnja 2016.
Na temelju članka 45. stavka 9. točke f. Zakona o financiranju jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01,
107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/15), a u skladu s
Naputkom o načinu i uvjetima korištenja sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za
financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka („Narodne novine“ broj: 52/15),
na prijedlog čelnika jedinica lokalne samouprave otoka Ugljana, Općinsko vijeće Općine
Kukljica temeljem članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“
broj 2/13), Općinsko vijeće Općine Kukljica na 11. sjednici održanoj dana 19. lipnja 2016.
godine, donosi
ODLUKU
o kapitalnim projektima od interesa za razvoj otoka Ugljana
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Kukljica utvrđuje sljedeću listu kapitalnih projekata od interesa za
razvoj otoka Ugljana:
-

izrada prostorno-planske dokumentacije u općini Preko, Kali i Kukljica,
izrada geodetskih elaborata za reguliranje statusa/vlasništva Općine Kali, Kukljica i
Preko,
izgradnja, rekonstrukcija i sanacija lokalne vodovodne mreže i sustava javne odvodnje
u općini Preko, Kali i Kukljica
izgradnja, rekonstrukcija i sanacija luke, lukobrana i riva lokalnog značaja na području
općine Kali, Kukljica i Preko, te ribarske luke Vela Lamjana Kali,
izgradnja, rekonstrukcija i sanacija šetnica i potpornih zidova na pomorskom dobru u
općini Preko, Kali i Kukljica,
izgradnja, rekonstrukcija i sanacija javnih, lokalnih i nerazvrstanih cesta, biciklističkih
staza te gospodarskih i poljoprivrednih prometnica u općini Preko, Kali i Kukljica,
izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete u općini Preko, Kali i Kukljica,
otkup zemljišta za izgradnju i uređenje: novih dionica nerazvrstanih cesta, nogostupa i
ostalih pješačkih zona, javnih parkirališta, dječjih igrališta, zelenih površina i parkova,
zaštićenih kulturnih dobara u općini Preko, Kali i Kukljica,
uređenje naselja općina Kali, Kukljica, Preko u smislu izgradnje, dogradnje,
rekonstrukcije, sanacije i opremanje javnih zgrada i objekata na području:
Općina Kukljica: doma kulture u Kukljici, Dječji vrtić „Manulica“, sportska dvorana,
zgrada Mlina, Bratska kuća, općinska zgrada bivša župna kuća, Narodna knjižnica,
zgrada osnovne škole, mjesno groblje „Lokvica“, dom za stare i nemoćne, vatrogasni
dom, dječja igrališta, rekonstrukcija sakralnih objekata, izgradnja nove župne kuće,
otvoreni sportski tereni, tržnica, zelene površine i parkovi, morske plaže i ostale javne
površine općine Kukljica.

www.opcina-kukljica.hr
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Članak 2.
Ova Odluka o kapitalnim projektima od interesa za razvoj otoka Ugljana (u daljnjem tekstu:
Odluka) donosi se u svrhu sklapanja novog Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih
projekata od interesa za razvoj otoka s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske
unije, a temeljem kojeg će se Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od
interesa za razvoj otoka Ugljana, broj 09-I-70126/02-13 od 21. studenog 2002. godine staviti
van snage.
Članak 3.
Ova Odluka 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: 400-06/16-01/11
URBROJ: 2198/22-16-01
Kukljica, 19. lipnja 2016.
Temeljem članka 39. stavka 2. i članka 43. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj:
87/08, 136/12 i 15/15) te članka 32. stavka 1. Statuta Općina Kukljica („Službeni glasnik
Općine Kukljica“ broj: 2/13), Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 11. sjednici
održanoj dana 19. lipnja 2016. godine donosi
PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
OPĆINE KUKLJICA ZA 2016. GODINU
I
Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kukljica za 2016. godinu mijenja se plan Proračuna
u iznosu od 4.350.000,00 kuna objavljene u „Službenom glasniku Općine Kukljica“ broj:
9/15), na način da sada iznosi 5.425.600,00 kune, a sastoje se od:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske
imovine
UKUPNO PRIHODI
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
UKUPNO RASHODI

4.350.000,00 kn
0,00 kn

Povećanje/
NOVI PLAN
Smanjenje
1.075.600,00 kn 5.425.600,00 kn
0,00 kn
0,00 kn

4.350.000,00 kn
2.600.000,00 kn
1.750.000,00 kn

1.075.600,00 kn 5.425.600,00 kn
127.746,00 kn 2.727.746,00 kn
1.113.594,30 kn 2.863.594,30 kn

4.350.000,00 kn

1.241.340,30 kn 5.591.340,30 kn

PLAN

www.opcina-kukljica.hr
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RAZLIKA VIŠKA /MANJKA

0,00 kn

20. lipnja 2016. godine
-165.740,30 kn

B. RAČUNN FINANCIRANJA
Primici od nefinancijske imovine i
0,00 kn
0,00 kn
zaduživanja
Izdaci za financijsku imovinu i
0,00 kn
0,00 kn
otplate zajmova
NETO FINANCIRANJE
0,00 kn
0,00 kn
C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA
0,00 kn
165.740,30 kn
IZ PRETHODNIH GODINA
VIŠAK/MANJAK +
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNE GODINE +NETO
FINANCIRANJE/ZADUŽIVANJE

0,00 kn

0,00 kn

-165.740,30 kn

0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
165.740,30 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
2016. godinu.

III
Ove prve Izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u
„Službenom glasniku Općine Kukljica“.

Predsjednik
Milorad Košćica, v.r.

www.opcina-kukljica.hr
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUKLJICA
Općinsko vijeće
KLASA: 550-01/16-01/11
URBROJ: 2198/22-01/16-02
Kukljica 19. lipnja 2016.
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 11. sjednici održanoj dana 19. lipnja
2016. godine, donijelo je
PRVE IZMJENE I DOPINE PROGRAMA
GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
U 2016. GODINI
Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
2016. godini („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 9/15).
Članak 2.
Članak 1. mijenja se i glasi: Programom građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2016. 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 2016. godini u naselju Kukljica, kako
slijedi:
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.

3.

NERAZVRSTANE CESTE
Gradnja nerazvrstane ceste od D110 do
Benini,
Gradnja nerazvrstane ceste predio Gnojišća,
Gradnja nerazvrstane ceste iza općinske
zgrade,
Gradnje nerazvrstane ceste u k.o. Kukljica
JAVNA RASVJETA
Izgradnja javne rasvjete Pod Debra,
Izgradnja javne rasvjete kod crkve Gospe od
Sniga,
Izgradnja javne rasvjete nerazvrstane ceste
prema mjesnom groblju Lokvica,
Izgradnja nerazvrstanih cesta u k.o. Kukljica
JAVNE POVRŠINE

391.000,00

87.000,00

www.opcina-kukljica.hr

PLANIRANA SREDSTVA
250.000,00 kuna
65.000,00 kuna
20.000,00 kuna
1.905.594,30 kuna
2.240.594,30 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

391.000,00 kuna

87.000,00 kuna
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Izgradnja i uređenje okoliša Doma kulture i
mjesne tržnice u centru,
Uređenje plaža (Sabuša, Zaglav, Gnjojišća),
Uređenje ostalih javnih površina u k.o.
Kukljica
MJESNO GROBLJE
Izgradnja postojećeg i novog dijela mjesnog
groblja „Lokvica“
IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE
sanacija
oborinske
odvodnje
predio
Martinovi,
Izgradnja i uređenje dionice Kanat (fekalni
kolektor 001-005),
Izgradnja i uređenje dionice Gnjojišće
-

4.

5.

470.000,00

1.070.000,00

222.594,30

20. lipnja 2016. godine
zadržavanje
nezakonito
izgrađenih zgrada
i
komunalni
doprinos
Komunalni doprinos
i ostali proračunski
prihod
Vodni doprinos i
ostali
proračunski
prihodi

470.000,00 kuna

1.070.000,00 kuna

222.594,30 kuna

Članak 3.
Ova izmjena i dopuna Programa 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: 550-01/16-01/11
URBROJ: 2198/22-01/16-03
Kukljica, 19. lipnja 2016.
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 11. sjednici održanoj
dana 19. lipnja 2016. godine, donijelo je
PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2016. GODINI
Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se Program održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini
(„Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 9/15).
Članak 2.
Članak 1. mijenja se i glasi: Ovim programom utvrđuju se održavanje komunalne
infrastrukture na području Općine Kukljica u 2016. god., vrsta poslova održavanja te
financijska sredstva za ostvarenje Programa.
ELEMENTI PROGRAMA
PLANIRANA SREDSTVA
a) PRIHODI
Prihodi od komunalne naknade
Ostali proračunski prihodi

400.000,00 kuna
82.215,00 kuna

www.opcina-kukljica.hr
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b)

AKTIVNOSTI - IZDACI

1.

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) Redovito orezivanje stabala, niskog grmlja i
trajnica
d) Održavanje travnjaka (košnja, grabljanje i
skupljanje trave i sl.)
e) Sječa granja i drveća u izvanrednim prilikama
f) Čišćenje okoliša mjesnog groblja

20. lipnja 2016. godine

PLANIRANA SREDSTVA

IZVORI FINANCIRANJA

482.215,00 kuna

482.215,00 kuna

214.000,00 kuna

Komunalna naknada
214.000,00 kuna

268.215,00 kuna

Komunalna naknada
i ostali proračunski prihodi
268.215,00 kuna

Članak 3.
Ova izmjena i dopuna Programa 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: 021-05/16-01/11
URBROJ: 2198/22-01/16-04
Kukljica, 19. lipnja 2016.
Na temelju Članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi )“Narodne novine“ broj
49/90, 27/93 i 38/09), članka 76. Zakona o športu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08,
124/10, 124/11 i 86/12), 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 11. sjednici
održanoj dana 19. lipnja 2016. godine, donijelo je
PRVU IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
javnih potreba u kulturi, sportu i radu Udruga na području Općine Kukljica
u 2016. godini
Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se Program javnih potreba u kulturi, sportu i radu Udruga na
području Općine Kukljica u 2016. godini („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 9/15).
Članak 2.
Članak 2. mijenja se i glasi: Javne potrebe u kulturi za koje se osiguravaju sredstva u
Proračunu općine Kukljica za 2016. godinu su aktivnosti od zajedničkog interesa za
cjelokupno stanovništvo Općine Kukljica. Za potrebe u kulturi osiguravaju se sredstva u
iznosu od 51.500,00 kn i to:

www.opcina-kukljica.hr
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programi/projekti ustanova u kulturi od interesa za Općinu Kukljica ……10.000,00 kn
programi/projekti knjižnične djelatnosti, izdavanje knjiga i časopisa u
kulturi te ostali program/projekti i u knjižnoj i nakladničkoj djelatnosti
od interesa za Općinu Kukljica ……………………………………………5.000,00 kn
programi/projekti koji promiču kulturu mladih i novih medijskih i glazbenih kultura
………………………………..…………………………………………...11.500,00 kn
programi/projekti njegovanja kulture i kulturne baštine i međugradske,
međužupanijske, međuregionalne i međunarodne kulturne suradnje ……25.000,00 kn

Članak 3.
Članak 3. mijenja se i glasi: Za javne potrebe u športu na području Općine Kukljica u 2016.
godini planirana su sredstva od 8.000,00 kuna koja se raspoređuju na slijedeći način:
-

Organiziranje natjecanja i sportskih manifestacija od značaja za Općinu Kukljica u
svrhu unaprjeđenja sporta Općine Kukljica te poticanje i promicanje sporta, sportskih
aktivnosti djece i mladih, te sportsko- rekreacijske aktivnosti građana
……………………………………...……………………………...……...8.000,00 kn

Članak 4.
Ova izmjena i dopuna Programa 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: 550-01/16-01/11
URBROJ: 2198/22-01/16-05
Kukljica, 19. lipnja 2016.
Na temelju članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13), članka 35.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj
33/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst) i članka 32.
Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 2/13), Općinsko vijeće
Općine Kukljica na svojoj 11. sjednici održanoj dana 19. lipnja 2016. godine, donijelo je
PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju i
socijalnoj skrbi na području Općine Kukljica u 2016. godini
Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se Program javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom i
srednjoškolskom obrazovanju i socijalnoj skrbi na području Općine Kukljica u 2016. godini
(„Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 9/15).

www.opcina-kukljica.hr
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Članak 2.
Članak 2. mijenja se i glasi: Općina Kukljica u 2016. godini u svom Proračunu za potrebe
socijalne skrbi planirala sredstva u iznosu od 248.700,00 kuna, koja se raspoređuju na
sljedeći način:
1. Pomoć za podmirenje troškova odgoja i obrazovanja djece i mladeži…….179.700,00 kn
Troškovi odgoja i obrazovanja djece i mladeži obuhvaćaju troškove predškolskog
odgoja i obrazovanja,te financijske pomoći studenata. Troškovi predškolskog odgoja i
obrazovanja ostvaruju se na način da Općina Kukljica financira troškove participacije
roditelja za pohađanje dječjeg vrtića. Sufinancirati će se i nabava udžbenika za učenike
osnovnih i srednjih škola.
2. Naknade za novorođenčad …………………………………………………. 50.000,00 kn
Općina Kukljica za svako rođeno dijete isplaćuje naknadu od 5.000,00 kuna.
3. Jednokratne pomoći…………………………………………………………. 19.000,00 kn
Općina Kukljica odobrava jednokratne pomoći prema odluci Općinskog načelnika Općine
Kukljica a najviše za pokrivanje troškova stanovanja i liječenja.
Članak 3.
Ova izmjena i dopuna Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom
glasniku Općine Kukljica“.
Predsjednik Općinskog
vijeća
Milorad Košćica, v.r.

www.opcina-kukljica.hr

Stranica 16 -– Broj 5

„Službeni glasnik Općine Kukljica“

20. lipnja 2016. godine

„Službeni glasnik Općine Kukljica“ Službeno glasilo Općine Kukljica
Izdavač: Općina Kukljica
Urednik: Josip Burčul – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Kukljica
Kukljica, Ulica IV br. 24, telefon: 023/373-229; 373-590
Službeni glasnik objavljuje se i na: www.opcina-kukljica.hr

www.opcina-kukljica.hr

