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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 

                   N A Č E L N I K 

                    
KLASA: 810-06/17-01/01 

URBROJ: 2198/22-02/01-17-2 

Kukljica, 29. studenog 2017. 

 

Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) i 

članka 6. stavka 1. Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, 

zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 37/16) i članka 46. 

Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 2/13), Općinski načelnik Općine 

Kukljica dana 29. studenog 2017. godine, donosi 

 

 

ODLUKU 

o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova  

Stožera civilne zaštite Općine Kukljica 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom se osniva stožer civilne zaštite Općine Kukljica sa imenovanim članovima stožera, od 

kojih se dio imenuju po dužnosti, i to: predstavnici službi koji se civilnom zaštitom bave kao 

redovnom djelatnošću, djelatnici temeljnih operativnih snaga civilne zaštite:  

- Predstavnik vatrogastva 

- Predstavnik DUZS-a, Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Zadar 

- Predstavnik policijske uprave Zadarske, I. policijske postaje  

- Predstavnik Gorske službe spašavanja 

- Predstavnik Crvenog križa 

- Predstavnik zdravstvene ustanove na području Općine. 

 

Članak 2. 

Stožer civilne zaštite Općine Kukljica osniva se kao stručno, operativno i koordinativno tijelo za 

provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.  

 

Članak 3. 

U stožer civilne zaštite Općine Kukljica imenuju se:  

1. IVONA CUKAR, (zamjenica Općinskog načelnika Općine Kukljica), načelnica stožera 

2. JOSIP BURČUL, (pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kukljica), zamjenik 

načelnice stožera 

3. ŠIME ORTULAN (zapovjednik DVD-a Kukljica), član stožera 

4. IVICA STARČEVIĆ, (predstavnik PUZS-Zadar), član stožera 

5. ANTE ŠKARA, (predstavnik PU Zadarske, I. policijske postaje), član stožera 

6. BARTOL BOBIĆ, (predstavnik HGSS-a), član stožera 

7. ROKO JUREŠKO, (predstavnik Crvenog križa, GD Zadar), član stožera 

8. JADRANKA KNEŽEVIĆ, (predstavnica Ordinacije opće medicine u Kukljici), članica 

stožera 

9. VIŠNJA VUKIĆ, (predstavnica komunalnog društva Sabuša II d.o.o.), članica stožera 

10. ZLATKA BLASLOV, (predstavnica TZO Kukljica), članica stožera 

11. MICHAEL MAJPRUZ, (predstavnik Majpruz d.o.o.), član stožera 

12. JAKOV KOLANOVIĆ, (predstavnik Ceste zadarske županije), član stožera 

 

Članak 4. 

Pozivanje i aktiviranje stožera civilne zaštite nalaže načelnici stožera, a provodi se prema planovima 

djelovanja civilne zaštite. 
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Članak 5. 

Radom stožera civilne zaštite rukovodi načelnica stožera, u slučaju spriječenosti načelnice zamjenjuje 

je njen zamjenik. Kada se proglasi velika nesreća rukovođenje preuzima načelnik općine (izvršno 

tijelo jedinice lokalne samouprave). 

 

Članak 6. 

Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog 

upozoravanja o mogućnostima nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava 

civilne zaštite na području Općine Kukljica, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja 

poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u 

sustavu civilne zaštite.  

 

Članak 7.  

Jedinstveni upravni odjel Općine Kukljica obavlja administrativne i tehničke poslove za stožer civilne 

zaštite, te im osigurava uvjete rada.  

 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 

Kukljica“.  

 

        Općinski načelnik 

   

             Marin Boško, v.r. 

 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KUKLJICA 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KUKLJICA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 400-06/17-01/3       

URBROJ: 2198/22-17-01 

Kukljica, 7. prosinca 2017.                            

 
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 3. sjednici održanoj dana 7. prosinca 2017. 

godine donosi 

 

 

DRUGE IZMJENE I DOPINE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA ZA 2017. 

GODINE SA   IZMJENAMA I DOPUNAMA PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU 

 

I. OPĆI DIO 

 

Članak 1. 
Druge izmjene i dopune Proračun Općine Kukljica za 2017. godinu i izmjene i dopune projekcije za 

2018. i 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od: 

 
RAČUNA PRIHODA I RASHODA Prva izmjena i 

dopuna Plana za 

2017. 

Povećanje/smanjenje Druga izmjena i 

dopuna plana za 

2017. 

Projekcija 2018. Projekcija  

2019. 

Prihodi poslovanja 3.684.520,00 kn 94.610,00 kn 3.779.130,00 kn 3.637.850,00 kn 3.710.607,00 kn 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 

 

UKUPNO PRIHODA 

 

3.684.520,00 kn 

 

94.610,00 kn 

 

3.779.130,00 kn 

 

3.637.850,00 kn 

 

3.710.607,00 kn 

Rashodi poslovanja 2.539.064,35 kn 370.480,00 kn 2.909.544,35 kn 2.441.350,00 kn 2.490.177,00 kn 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.488.150,00 kn -275.870,00 kn 1.212.280,00 kn 1.196.500,00 kn 1.220.430,00 kn 

 

UKUPNI RASHODI 

 

4.027.214,35 kn 

 

94.610,00 kn 

 

4.121.824,35 kn  

 

3.637.850,00 kn 

 

3.710.607,00 kn 

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 342.694,35 kn 0,00 kn 342.694,35 kn 0,00 kn 0,00 kn 

RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ 

PRETHODNIH GODINA 

  

 

   

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih 
godina 

 

342.694,35 kn 

 

0,00 kn 

 

342.694,35 kn 

 

0,00 kn 

 

0,00 kn 

Dio koji će se raspodijeliti/pokriti u razdoblju  

0,00 kn 

 

0,00 kn 

 

0,00 kn  

 

0,00 kn 

 

0,00 kn 

 

RAČUNA FINANCIRANJA 

  

 

   

Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 kn  
0,00 kn 

 
0,00 kn 

 
0,00 kn 

 
0,00 kn 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate 

zajmova 

0,00 kn  

0,00 kn 

 

0,00 kn 

 

0,00 kn 

 

0,00 kn 

NETO FINANCIRANJE  

0,00 kn 

 
0,00 kn 

 

0,00 kn 

 
0,00 kn 

 
0,00 kn 

VIŠAK/MANJAK + NETO 

FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA 

SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 

 

 

342.694,35 kn 

 
 

0,00 kn 

 

 

342.694,35 kn 

 

 

0,00 kn 

 

 

0,00 kn 

 
 

Članak 2 

U članku 2. Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj funkciji, utvrđuju se u Računu prihoda 

i rashoda u drugim izmjenama i dopunama Proračunu za  2017. godinu i izmjenama projekcija za 

2018. i 2019. godinu kako slijedi:  
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I. POSEBNI DIO 

 

Članak 3. 

 

Druga izmjena i dopuna Plana proračuna Općine Kukljica za 2017. godinu,  

te izmjena projekcije za 2018. i 2019. godinu 

 

 

 

Posebni dio programska klasifikacija 

 

 

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u drugim izmjenama i dopunama Plana 

proračuna Općine Kukljica za 2017. godinu, te izmjenama projekcije proračuna za 2018. i 2019. 

godinu raspoređeni su po nositeljima, korisnicima u Posebnom dijelu proračuna prema organizacijskoj 

i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije kako slijedi:  
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III.ZAVRŠENE ODREDBE 

 

Članak 4. 

Ova Druga izmjena i dopuna Plana proračuna Općine Kukljica za 2017. godinu i izmjena projekcije 

proračuna za 2018. i 2019. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave, objavit će se u 

„Službenom glasniku Općine Kukljica“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA  

 

        Predsjednik 

                Općinskog vijeća  

 

                 Milorad Košćica, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

   OPĆINA KUKLJICA 

        Općinsko vijeće 

 

KLASA: 550-01/17-01/3 

URBROJ: 2198/22-01/17-2 

Kukljica 7. prosinca 2017. 

 

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, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni 

glasnik Općine Kukljica“ broj 2/13), Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 3. sjednici 

održanoj dana 7. prosinca 2017. godine, donijelo je 

 

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  

U 2017. GODINI 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom mijenja se Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

2017. godini („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 8/16 i 3/17). 

 

Članak 2. 

Članak 1. mijenja se i glasi: Programom građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u 2017. 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 2017. godini u naselju Kukljica, kako 

slijedi: 

 
ELEMENTI PROGRAMA 

a) PRIHODI PLANIRANA SREDSTVA 

Prihodi od komunalnog doprinosa 150.000,00 kuna 

Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada  

 
30.000,00 kuna 

Vodni doprinos 8 %   
15.000,00 kuna 

Ostali proračunski prihodi  679.423,66 kuna 

UKUPNI PRIHODI: 874.423,66 kuna 

 
Naziv aktivnosti 

Planirani 
izdaci 

Izvori financiranja 

Izvor Iznos 

1. NERAZVRSTANE CESTE 
- gradnja nerazvrstane ceste predio Kanat – 

Blagdanovi, 
- gradnja nerazvrstane ceste popova kuća do 

D110, 
- izrada projektne dokumentacije nerazvrstane 

ceste dionica Gospe od Sniga – Put Debra – 
Poluotok Zaglav 

 
 

61.375,00  
 

88.673,66 
 
 

242.000,00 

Naknada za 
zadržavanje 
nezakonito 
izgrađenih zgrada, 
komunalni doprinos 
i ostali proračunski 
prihod 

 
 

392.048,66 kuna 

2. JAVNA RASVJETA 
- Izgradnja javne rasvjete Pod Debra, i 

izgradnja javne rasvjete nerazvrstane ceste 
prema mjesnom groblju Lokvica, 

- Izrada projektne dokumentacije javne 
rasvjete na području Općine Kukljica 

 
 
 

45.375,00 
 

28.800,00 

Naknada za 
zadržavanje 
nezakonito 
izgrađenih zgrada  i 
komunalni doprinos 

 
 

72.175,00 kuna 
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3. JAVNE POVRŠINE 
- Izgradnja i uređenje okoliša Doma kulture i 

mjesne tržnice u centru,  
- Izrada projektne dokumentacije trga s 

okolišem u centru mjesta 
 

 
 

5.000,00 
 

44.000,00 

Naknada za 
zadržavanje 
nezakonito 
izgrađenih zgrada, 
komunalni doprinos 
i ostali proračunski 
prihod  

 
 

49.000,00 kuna 

4. MJESNO GROBLJE 
- Izgradnja mjesnog groblja „Lokvica“  

 
86.200,00 

Komunalni doprinos 
i ostali proračunski  

prihod 

 
86.200,00 kuna 

5. IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE I VODOOPSKRBE 
- Izrada projektne dokumentacije pročišćivača 

otpadnih voda i javne odvodnje dionice 
Gnjojišća  

- Izrada projektne dokumentacije javne 
vodoopskrbe dionica plaža Sabuša 

 

 
 

240.000,00 
 
 
 

35.000,00 

 
Vodni doprinos i  
ostali proračunski 
prihodi 

 
 

275.000,00 kuna 

 

Članak 2. 

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: 550-01/17-01/3 

URBROJ: 2198/22-01/17-3 

Kukljica, 7. prosinca 2017. 

 

Na temelju članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 

52/16 i 16/17), 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, 19/13- pročišćeni tekst i 

137/15)  i članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 2/13), 

Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 3. sjednici održanoj dana 7. prosinca 2017. godine, 

donijelo je 

 

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju i   

socijalnoj skrbi na području Općine Kukljica u 2017. 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 2017. godini 

(„Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 8/16 i 3/17). 

 

Članak 2. 
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Članak 2. mijenja se i glasi: Općina Kukljica u 2017. godini u svom Proračunu za potrebe 

socijalne skrbi planirala sredstva u iznosu od 220.092,00 kuna, koja se raspoređuju na 

sljedeći način:  

 

1.  Pomoć za podmirenje troškova odgoja i obrazovanja djece i mladeži…….188.592,00 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 …………………………………………………. 15.000,00 kn 

    Općina Kukljica za svako rođeno dijete isplaćuje naknadu od 5.000,00 kuna.  

 

3. Jednokratne pomoći………………………………………………………….  7.000,00 kn 

    Općina Kukljica odobrava jednokratne pomoći prema odluci Općinskog načelnika Općine  

    Kukljica a najviše za pokrivanje troškova stanovanja i liječenja. 

 

4. Sufinanciranje programa/projekata iz područja zdravstvene i socijalne skrbi..... 3.000,00 kn 

 

5. Tekuće donacije za humanitarne pomoći………………………………………6.500,00 kn  

 

Sufinancirati će se programi/projekti kako slijedi: 

 

- Programi/projekti iz područja skrbi o starijim osobama, a koji obuhvaćaju promicanje 

aktivnog starenja i povećanje socijalne uključenosti u život zajednice, sportsko 

rekreativne, kreativne i edukativne aktivnosti, programe aktivne brige o vlastitom 

zdravlju;programe informiranja i educiranja o određenim zdravstvenim 

problemima,očuvanju zdravlja i zdravoj prehrani, programe senzibilizacije zajednice o 

problemima starijih osoba, 

- Programi/projekti koji služe u svrhu unaprjeđenja kvalitete života osoba s invaliditetom,  

osnaživanje resursa osoba s invaliditetom, senzibiliziranje zajednice o potrebama i 

mogućnostima osoba s invaliditetom, informiranje o osobama s invaliditetom, 

inovativne socijalne usluge i modeli skrbi u zajednici koji doprinose neovisnom 

življenju i socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom, uključujući potporu razvoju 

mobilnih timova i formiranja integrirane i kvalitetne mreže pružatelja ovih usluga, 

- Programi/projekti koji obuhvaćaju humanitarnu, materijalnu, financijsku i 

psihosocijalnu pomoć braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te 

civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, organiziranje tribina i okruglih stolova, 

radno-okupacijsku terapiju, informiranje i educiranje o ostvarivanju određenih prava, 

obilježavanje obljetnica vezanih uz Domovinski rata.  

 

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. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

   OPĆINA KUKLJICA 

        Općinsko vijeće 

 

KLASA: 550-01/17-01/3 

URBROJ: 2198/22-01/17-4 

Kukljica, 7. prosinca 2017. 

 

 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, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Općine 

Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 2/13), Općinsko vijeće Općine Kukljica na 

svojoj 3. sjednici održanoj dana 7. prosinca 2017. godine, donijelo je 

 

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2017. GODINI 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom mijenja se Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini 

(„Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 8/16). 

 

Članak 2. 

Članak 1. mijenja se i glasi: Ovim programom utvrđuju se održavanje komunalne 

infrastrukture na području Općine Kukljica u 2017. god., vrsta poslova održavanja te 

financijska sredstva za ostvarenje Programa.  
ELEMENTI PROGRAMA 

 PLANIRANA SREDSTVA 

a) PRIHODI  

Prihodi od komunalne naknade 400.000,00 kuna 

Ostali proračunski prihodi 58.215,00 kuna 

b) AKTIVNOSTI - IZDACI  PLANIRANA SREDSTVA IZVORI FINANCIRANJA 

458.215,00 kuna 458.215,00 kuna 

1. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 
a) utrošak električne energije 
b) tekuće održavanje 

 
190.000,00 kuna 

 
Komunalna naknada 

190.000,00 kuna 

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 

 
 
 
 

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.  
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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

   OPĆINA KUKLJICA 

        Općinsko vijeće 

 

KLASA: 021-05/17-01/3 

URBROJ: 2198/22-01/17-5 

Kukljica, 7. prosinca 2017. 

 

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, 86/12, 94/13. 85/15 i 19/16), 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, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 32. Statuta Općine 

Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 2/13), Općinsko vijeće Općine Kukljica na 

svojoj 3. sjednici održanoj dana 7. prosinca 2017. godine, donijelo je 

 

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

javnih potreba u kulturi, sportu i radu Udruga na području Općine Kukljica                  

u 2017. godini 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom mijenja se Program javnih potreba u kulturi, sportu i radu Udruga na 

području Općine Kukljica u 2017. godini („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 8/16). 

 

Članak 2. 

Članak 2. mijenja se i glasi: Javne potrebe u kulturi za koje se osiguravaju sredstva u 

Proračunu općine Kukljica za 2017. godinu su aktivnosti od zajedničkog interesa za 

cjelokupno stanovništvo Općine Kukljica. Za potrebe u kulturi osiguravaju se sredstva u 

iznosu od 62.000,00 kn i to:  

 

- programi/projekti ustanova u kulturi od interesa za Općinu Kukljica ……12.000,00 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  

………………………………..…………………………………………...12.000,00 kn 

- programi/projekti njegovanja kulture i kulturne baštine i međugradske, 

međužupanijske, međuregionalne i međunarodne kulturne suradnje ……33.000,00 kn 

 

 

Članak 3. 

Ova izmjena Programa 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: 400-06/17-01/03       

URBROJ: 2198/22-17-06 

Kukljica, 7. prosinca 2017.                            

 
Temeljem članka 37. 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 3. sjednici održanoj dana 7. prosinca 2017. godine donosi 

 

 

PLAN PRORAČUNA OPĆINE KUKLJICA ZA 2018. GODINE SA    

PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU 

 

II. OPĆI DIO 

 

Članak 1. 
Proračun Općine Kukljica za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu (u daljnjem tekstu: 

Proračun) sastoji se od: 

 
RAČUNA PRIHODA I RASHODA Plan proračuna za 

2018. 
Projekcija za 2019. Projekcija za 

2020. 

Prihodi poslovanja 3.637.850,00 kn  3.710.607,00 kn 3.783.364,00 kn 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,00 kn  0,00 kn 0,00 kn 

 

UKUPNO PRIHODA 

 

3.637.850,00 kn 

 

3.710.607,00 kn 

 

3.783.364,00 kn 

Rashodi poslovanja 2.441.350,00 kn 2.490.177,00 kn 2.539.004,00 kn 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.196.500,00 kn 1.220.430,00 kn 1.244.360,00 kn 

 

UKUPNI RASHODI 

 

3.637.850,00 kn 

 

3.710.607,00 kn 

 

3.783.364,00 kn 

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 

 

RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ 

PRETHODNIH GODINA 

   

Ukupan donos viška/manjka iz prethodne 

godine 

0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 

Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 

RAČUNA FINANCIRANJA    

Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 

NETO FINANCIRANJE 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 

VIŠAK/MANJAK + NETO 

FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA 

SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 

 

 

0,00 kn 

 

 

0,00 kn 

 

 

0,00 kn 

 
 

Članak 2 

U članku 2. Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj funkciji, utvrđuju se u Računu prihoda 

i rashoda u Proračunu za  2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu kako slijedi:  
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I. POSEBNI DIO 

 

Članak 3. 

 

Plan proračuna Općine Kukljica za 2018. godinu,  

te projekcije za 2019. i 2020. godinu 

 

 

 

Posebni dio programska klasifikacija 

 

 

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Planu proračuna Općine Kukljica za 

2018. godinu, te projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu raspoređeni su po nositeljima, 

korisnicima u Posebnom dijelu proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini 

odjeljka ekonomske klasifikacije kako slijedi:  
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I. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 

 

Članak 4. 

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2018. – 2020. godine, koji čini sastavni dio Plana Proračuna 

Općine Kukljica za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu, dan je detaljniji pregled rashoda 

po pojedinim programima i kapitalnim projektima.  

 

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Kukljica povezanih sa programskom 

i organizacijskom klasifikacijom proračuna.  
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I. ZAVRŠENE ODREDBE 

 

 

Članak 5. 

Plan proračuna Općine Kukljica za 2018. godinu i projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu 

stupaju na snagu osmog dana od dana objave, objavit će se u „Službenom glasniku Općine Kukljica“, 

a primjenjivat će se od 1. siječnja 2018. godine. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA  

        Predsjednik 

                Općinskog vijeća  

 

                 Milorad Košćica, v.r. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KUKLJICA 

Općinsko vijeće 

 

KLASA: 400-08/17-01/03 

URBROJ: 2198/22-01/17-01-6 

U Kukljici, 7. prosinca 2017. 

 
 
Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj:  87/08, 136/12 i 

15/15) te članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službene glasnik Općine Kukljica“, broj: 

2/13), Općinsko vijeće Općine Kukljica, na 3. sjednici održanoj dana 7. prosinca 2017. 

godine, donosi 

Odluku 
o izvršavanju Proračuna Općine Kukljica 

za 2018. godinu 

 

Opće odredbe  

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom ureduje se struktura prihoda i izdataka Proračuna Općine Kukljica za 2018.  

godinu, njegovo izvršavanje, prava i obveze nositelja i korisnika proračunskih sredstava,  

zaduživanje te davanje jamstva.  

 

Struktura proračuna  

 

Članak 2. 

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela, te Plana razvojnih programa. 

Opći dio proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.  

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske 

imovine, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine. 

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja, te svi izdaci 

za financijsku imovinu. 

Posebni dio sadrži plan rashoda i izdataka prema ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i 

funkcijskoj klasifikaciji te po proračunskim korisnicima.  
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U Računu prihoda i primitaka iskazani su porezni i neporezni prihodi, drugi prihodi i primici 

od imovine Općine te sredstva za financiranje javnih izdataka na razini općine na temelju 

zakonskih propisa.  

 

U Računu prihoda i primitaka iskazani su prihodi proračunskih korisnika čiji se vlastiti 

prihodi uplaćuju na račun korisnika, a ne u proračun Općine.  

 

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna vezani uz provođenje 

investicija, za razdoblje od 2018. do 2020. godine, razrađeni po pojedinim programima po 

razdjelima, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune slijedećih godina 

i po Izvorima financiranja za cjelovitu izvedbu programa.  

 

Izvršavanje proračuna  

 

Članak 3. 

Proračun se odnosi na fiskalnu godinu i važi za godinu za koju je donesen.  

Godišnji proračun se izvršava do 31. prosinca fiskalne godine.  

Proračun se izvršava na temelju planova o njegovu izvršavanju, a u skladu s tekućim  

platežnim mogućnostima, odnosno dinamikom priljeva sredstava. 

 

Članak 4. 

Pravo i odgovornost za izvršavanje proračuna po svim pozicijama ima Općinski načelnik.  

 

Proračunska sredstva koristiti će se samo za namjene utvrđene u Proračunu. 

 

Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka izvršavati će 

se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene. 

Iznimno od odredbe 3. Ovog članka Općinski načelnik može odlučiti da se pojedini rashodi i 

izdaci pokrivaju i na teret ostalih proračunskih prihoda, a najviše do visine planiranih iznosa. 

 

Uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu se 

koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u proračunu, uz prethodnu 

suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela. 

 

Namjenski prihodi i primici koji ne budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini prenose se u 

narednu proračunsku godinu. 

 

Sredstva za pokroviteljstva, te za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije, 

donacije i pomoći pojedinom korisniku, raspoređuje Općinski načelnik ako krajnji korisnik 

nije utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna, programu javnih potreba ili drugom aktu 

Općinskog vijeća. 

 

Članak 5. 

Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima koji su u posebnom dijelu 

određeni za nositelja po pojedinim pozicijama. Proračunski korisnik je Dječji vrtić 

 „Manulica“ Kukljica čiji su izdaci u posebnom dijelu iskazani prema vrsti izdataka koji se 

financiraju iz proračuna.  

 

Sredstva proračuna doznačavaju se korisnicima mjesečno na temelju zahtjeva za dodjelu  

sredstava.  
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Korisnici smiju koristiti proračunska sredstva samo za namjene utvrđene godišnjim 

financijskim planom , štedljivo i u skladu s propisima o korištenju odnosno raspolaganju tim  

sredstvima.  

 

Korisnici proračuna smiju proračunska sredstva koristiti i preuzimati obveze najviše do  

visine sredstava osiguranih u Posebnom dijelu Proračuna.  

 

Korisnici proračuna i udruge koje dobivaju donacije iz proračuna dužni su Općinskom 

načelniku dostaviti Izvješće o rezultatima svoga rada i financijsko izvješće za prethodnu 

godinu najkasnije do kraja lipnja tekuće godine zajedno sa odlukom o prihvaćanju od strane 

svojih tijela upravljanja.  

 

Proračunski korisnik  Dječji vrtić „Manulica“ Kukljica izuzima se od uplate namjenskih i 

vlastitih prihoda u Proračun Općine Kukljica. 

 

Članak 6. 

U slučaju neravnomjernog priljeva sredstava u proračun Općinski načelnik može izmijeniti  

redoslijed i dinamiku doznake pojedinim korisnicima.  

 

Za planiranje i izvršavanje proračuna u cjelini je odgovoran Općinski načelnik. 

Preuzimanje obveza na teret Proračuna po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u slijedećim 

godinama odobrava Općinski načelnik. 

 

Jedinstveni upravni odjel izvršava Proračun i o tome izvještava Općinskog načelnika. 

 

 

Članak 7. 

Postupak nabave investicijskih dobara provodi se u skladu s propisima o postupku nabave  

roba i usluga i ustupanju radova.  

 

Prihodi proračuna 

 

Članak 8 

U proračunu se planiraju svi prihodi koje sukladno pozitivnim propisima ostvaruje Općina. 

 

Prihodi što ih tijelo Općinske uprave ostvari obavljanjem djelatnosti, prihodi su Proračuna i 

uplaćuju se na račun Proračuna. 

 

 

Članak 9. 

Prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim 

uvjetima (vlastiti prihodi) planiraju se u financijskim planovima proračunskih korisnika i u 

proračunu jedinice lokalne samouprave  i uplaćuju se na IBAN račun proračunskog korisnika. 

 

Jedinstveni upravni odjel nadzire ostvarenje i trošenje prihoda iz stavka 1. Ovog članka. 

 

Uplaćeni, a manje planirani vlastiti prihodi proračunskih korisnika mogu se izvršavati iznad 

iznosa utvrđenih u financijskom planu korisnika, do visine uplaćenih sredstava, uz suglasnost 

čelnika proračunskog korisnika. 
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Isplata sredstava iz Proračuna 

 

Članak 10. 

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj 

ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja. 

 

Pročelnik tijela Općinske uprave i čelnik pravne osobe proračunskog korisnika, odnosno 

osoba na koju je to pravo preneseno, mora prije isplate provjeriti i potvrditi potpisom pravni 

temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave. 

 

Članak 11. 

Proračunskim korisnicima, kojima se u Proračunu osiguravaju sredstva za plaće zaposlenih, 

isplaćivati će se sredstva za ostala materijalna prava zaposlenih prema njihovim općim aktima 

do visine utvrđene tim aktima i osiguranim sredstvima. 

 

Članak 12. 

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. obračunavati će se i 

isplaćivati temeljem Odluke o naknadama za rad članova Općinskog vijeća i njegovih 

radnih tijela ako je istom utvrđena isplata naknade. Odluku o naknadama za rad članova 

Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela donosi Općinsko vijeće. 

 

Članak 13. 

Plaća i materijalna prava službenika i namještenika isplaćuju se sukladno Pravilnicima Općine 

Kukljica i drugim odlukama koje donosi Općinski načelnik.  

 

Članak 14. 

Donacije političkim strankama rasporediti će se posebnom Odlukom Općinskog vijeća. 

 

Članak 15. 

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. 

 

Jedinstveni upravni odjel vrši isplatu na temelju dokumentiranog zahtjeva kojeg potpisuje 

pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. 

 

Otpis ili djelomičan otpis potraživanja 

Članak 16. 

Otpis nenaplativih i spornih potraživanja kao i potraživanja za koje je nastupila zastara vrši se 

temeljem pozitivnih propisa Republike Hrvatske. Otpis nenaplativih i spornih potraživanja 

kao i potraživanja za koje je nastupila zastara za ugovorne odnose otpisuje svojom odlukom 

Općinski načelnik, dok otpis nenaplativih i spornih potraživanja kao i potraživanja za koje je 

nastupila zastara za prihode utvrđeni rješenjem u upravnom postupku otpisuje pročelnik 

Jedinstvenog upravnog odjela donošenjem rješenjem.  

 

Upravljanje nefinancijskom imovinom 

 

Članak 17. 

Nefinancijskom dugotrajnom imovinom Općine Jedinstveni upravni odjel te pravne osobe 

(ustanove i trgovačka društva) kojih je Općina osnivač 

 

Upravljanje imovinom iz stavka 1. Ovog članka podrazumijeva njezino korištenje, održavanje 

i davanje u zakup. 
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Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i čelnik pravne osobe mora imovinom iz stavka 1. 

ovog članka upravljati brigom dobrog gospodara i voditi popis o toj imovini u skladu sa 

zakonom. 

Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u 

rashodima poslovanja Jedinstvenog upravnog odjela, te ustanova i trgovačkih društava. 

 

Članak 18. 

Knjigovodstvena evidencija nefinancijske dugotrajne imovine Općine vodi se u Jedinstvenom 

upravnom odjelu. 

Čelnici pravnih osoba koji upravljaju imovinom Općine dužni su Jedinstvenom upravnom 

odjelu dostaviti podatke o svakoj poslovnoj promjenama imovini kojom upravljaju. 

 

Članak 19. 

Odluku o kupnji i otuđenju opreme za potrebe općinske uprave donosi Općinski načelnik 

sukladno Statutu Općine i posebnim propisima. 

 

Članak 20. 

Izvješće o izvršavanju proračuna Općinski načelnik  podnosi Općinskom  vijeću dva puta  

godišnje i to za razdoblje siječanj-lipanj i siječanj-prosinac.  

 

Zaduživanje, otplata duga i izdavanje jamstva  

 

Članak 21. 

Tekuće otplate glavnice duga prema banci iskazane u Računu financiranja te pripadajuće 

kamate imaju prednost u izvršavanju Proračuna, pred svim ostalim izdacima.  

 

Članak 22. 

Općinski načelnik može predložiti najpovoljniji oblik zaduženja uzimanjem kredita na tržištu  

novca i kapitala i kod izvoditelja radova isključivo za kapitalni projekt (investiciju) koju 

potvrdi Općinsko vijeće uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.  

 

Ugovor o zaduživanju sklapa Općinski načelnik na osnovu proračuna.  

Suglasnost iz stavka 1. ovog članka obvezni je prilog ugovora o zaduživanju.  

O zahtjevu o davanju suglasnosti Vlada odlučuje u roku 40 dana nakon podnošenja zahtjeva. 

Zahtjev sadrži obvezne sastojke, priloge i dokumentaciju koju propisuje ministar financija.  

 

Članak 23. 

Ukupna godišnja obaveza (godišnji anuitet) može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda 

u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje.  

 

U iznos ukupne godišnje obveze iz stavka 1. ovog članka uključen je  iznos godišnjeg  

anuiteta po kreditima, zajmovima, obveze na osnovi izdanih vrijednosnih papira i danih 

jamstava i suglasnosti, te dospjele nepodmirene obveze iz prethodnih godina.  

 

Pod ostvarenim proračunskim prihodima podrazumijevaju se ostvareni prihodi Općine iz  

članka 18. Zakona o proračunu umanjeni za prihode od domaćih i stranih pomoći i donacija, 

iz posebnih ugovora: sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu i ostvarene s osnove 

dodatnih udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih 

funkcija.  

 

Članak 24. 



Stranica 58 -– Broj 4    „Službeni glasnik Općine Kukljica“         8. prosinca 2017. godine 

 

www.opcina-kukljica.hr 

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine Kukljica i ustanova čiji 

je osnivač Općina Kukljica može se dugoročno zaduživati samo za investiciju uz suglasnost 

Općine Kukljica. 

Odluku o davanju suglasnosti donosi Općinski načelnik.  

 

Općina Kukljica dužna je izvještavati  Ministarstvo financija o danim suglasnostima u roku od 

8 dana od dane suglasnosti i sklopljenom ugovoru o zaduživanju pravnih osoba i ustanova iz 

stavka 1.ovog članka u roku od 8 dana od dana sklapanja.  

 

Članak 25. 

Općina Kukljica može davati jamstvo za ispunjenje obveza pravne osobe u njenom 

većinskom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač.  

Dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduženja Općine Kukljica iz članka 23. ove  

Odluke.  

Odluku o davanju jamstva donosi Općinsko vijeće Općine Kukljica.  

Općina je  obvezna prije davanja jamstva ishoditi suglasnost ministra financija.  

 

Primjena proračunskog računovodstva, financijsko-računovodstvena kontrola i 

izvještavanje 

 

Članak 26. 

Proračun i proračunski korisnici primjenjuju sustav proračunskog računovodstva. 

 

Jedinstveni upravni odjel koji je odgovoran za korisnike iz stavka 1. Ovog članka obavezan je 

prikupiti, uskladiti i konsolidirati njihova polugodišnja i godišnja izvješća. 

 

Članak 27. 

Kontrola poslovnih postupaka u pripremi i izvršavanju proračuna, upravljanje općinskim 

dugom i gotovinom, praćenje primjene financijskih propisa, praćenje nastanka obveza, 

praćenje primjene sustava proračunskog računovodstva te poslovi financijskog izvještavanja, 

obavljaju se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kukljica. 

 

Članak 28. 

Jedinstveni upravni odjel izrađuje i dostavlja Općinskom načelniku polugodišnji i godišnji 

izvještaj o izvršenju Proračuna u rokovima propisanim Zakonom o proračunu. 

Općinski načelnik podnosi polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općinskom 

vijeću u rokovima propisanim Zakonom o Proračunu i to na način da do utvrđenog roka 

izvješće predaje predsjedniku predstavničkog tijela. 

 

Proračunski korisnici, ustanove Općine dužni su dostaviti godišnji izvještaj o poslovanju 

(ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu) Jedinstvenom upravnom odjelu, najkasnije u 

roku mjesec dana od isteka roka za predaju godišnjeg  financijskog izvještaja utvrđenog 

Pravilnikom o financijskom izvještavanju o proračunskom računovodstvu (NN br.3/15 i 

93/15). 

Trgovačko društvo kojeg je Općina osnivač ili većinski vlasnik dužno je dostaviti godišnji 

izvještaj o poslovanju (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu) Jedinstvenom 

upravnom odjelu, najkasnije u roku mjesec dana od isteka roka za predaju godišnjeg  

financijskog izvještaja utvrđenog Zakonom o računovodstvu. 

Izvještaj o poslovanju (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu) mora sadržavati 

prijedlog korištenja neutrošenih sredstava, odnosno prijedlog pokrića gubitka. 
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Jedinstveni upravni odjel dužan je izvještaj o poslovanju proračunskih korisnika odnosno 

trgovačkih društva dostaviti Općinskom načelniku u daljnjem roku od mjesec dana od isteka 

roka iz stavka 3. i 4. ovoga članka. 

 

Jedinstveni upravni odjel izrađuje konsolidirani polugodišnji i godišnji financijski izvještaj za 

Proračun i proračunske korisnike i dostavlja ga Ministarstvu financija. 

 

Uravnoteženje proračuna i preraspodjela sredstava proračuna 

 

Članak 29. 

Ako tijekom godine dođe do povećanja rashoda i/ili izdataka odnosno smanjenja prihoda i/ili 

primitaka Općinski načelnik može poduzeti mjere za uravnoteženje Proračuna propisane 

Zakonom o proračunu. 

Ako se primjenom privremenih mjera ne uravnoteži Proračun, njegovo uravnoteženje, 

odnosno preraspodjelu sredstava između proračunskih korisnika, utvrditi će Općinsko vijeće 

Izmjenama i dopunama proračuna.  

 

Članak 30. 

U okviru proračunske stavke preraspodjela utvrđenih sredstava dopuštena je iznimno  

između pojedinih stavaka ako to odobri Općinski načelnik.  

Preraspodjela utvrđenih sredstava ne može biti veća od 5% sredstava utvrđenih na stavci  

koja se umanjuje.  

O izvršenim preraspodjelama Općinski načelnik izvještava Općinsko vijeće dva puta godišnje.  

 

Članak 31. 

Ova Odluka sastavni je dio proračuna.  

 

Članak 32. 

 

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: 550-01/17-01/3 

URBROJ: 2198/22-01/17-7 

Kukljica 7. prosinca 2017. 

 

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, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni 

glasnik Općine Kukljica“ broj 2/13), Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 3. sjednici 

održanoj dana 7. prosinca 2017. godine, donijelo je 
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PROGRAM 

GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  

U 2018. GODINI 

 

Članak 1. 

Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. 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 2018. godini u naselju Kukljica, kako slijedi: 

 
ELEMENTI PROGRAMA 

b) PRIHODI PLANIRANA SREDSTVA 

Prihodi od komunalnog doprinosa 200.000,00 kuna 

Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada  

 
40.000,00 kuna 

Vodni doprinos 8 %   
15.000,00 kuna 

Ostali proračunski prihodi  578.000,00 kuna 

UKUPNI PRIHODI: 833.000,00 kuna 

 
Naziv aktivnosti 

Planirani 
izdaci 

Izvori financiranja 

Izvor Iznos 

6. NERAZVRSTANE CESTE 
- Modernizacija nerazvrstane ceste dionica 

Benini 
- Izrada projektne dokumentacije nerazvrstane 

ceste dionica Gospe od Sniga – Put Debra – 
Poluotok Zaglav 

 
 

85.000,00  
 
 

242.000,00 

Naknada za 
zadržavanje 
nezakonito 
izgrađenih zgrada, 
komunalni doprinos 
i ostali proračunski 
prihod 

 
 

327.000,00 kuna 

7. JAVNA RASVJETA 
- Modernizacija javne rasvjeta na području k.o. 

Kukljica, 
- Izrada projektne dokumentacije javne 

rasvjete na području Općine Kukljica 

 
 

24.500,00 
 

72.500,00 

Naknada za 
zadržavanje 
nezakonito 
izgrađenih zgrada  i 
komunalni doprinos 

 
 

97.000,00 kuna 

8. JAVNE POVRŠINE 
- Izrada projektne dokumentacije trga s 

okolišem u centru mjesta 
- Modernizacija javne površine – šetnica – 

Zaglav 
 

 
 

44.000,00 
 

80.000,00 

Naknada za 
zadržavanje 
nezakonito 
izgrađenih zgrada, 
komunalni doprinos 
i ostali proračunski 
prihod  

 
 

124.000,00 kuna 

9. MJESNO GROBLJE 
- Izgradnja mjesnog groblja „Lokvica“  

 
10.000,00 

Komunalni doprinos 
i ostali proračunski  

prihod 

 
10.000,00 kuna 

10. IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE I VODOOPSKRBE 
- Izrada projektne dokumentacije pročišćivača 

otpadnih voda i javne odvodnje dionice 
Gnjojišća  

- Izrada projektne dokumentacije javne 
vodoopskrbe dionica plaža Sabuša 

 

 
 

240.000,00 
 
 
 

35.000,00 

 
Vodni doprinos i  
ostali proračunski 
prihodi 

 
 
 
 

275.000,00 kuna 

 

Članak 2. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Kukljica“, a primjenjivati će se od 1. siječnja 2018. godine. 

                        Predsjednik Općinskog  

                vijeća 

                 Milorad Košćica, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

   OPĆINA KUKLJICA 

        Općinsko vijeće 

 

KLASA: 550-01/17-01/3 

URBROJ: 2198/22-01/17-8 

Kukljica, 7. prosinca 2017. 

 

 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, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Općine 

Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 2/13), Općinsko vijeće Općine Kukljica na 

svojoj 3. sjednici održanoj dana 7. prosinca 2017. godine, donijelo je 

 

PROGRAM 

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2018. GODINI 

 

Članak 1. 

 Ovim programom utvrđuju se održavanje komunalne infrastrukture na području 

Općine Kukljica u 2018. god., vrsta poslova održavanja te financijska sredstva za ostvarenje 

Programa.  
ELEMENTI PROGRAMA 

 PLANIRANA SREDSTVA 

c) PRIHODI  

Prihodi od komunalne naknade 400.000,00 kuna 

Ostali proračunski prihodi 70.215,00 kuna 

d) AKTIVNOSTI - IZDACI  PLANIRANA SREDSTVA IZVORI FINANCIRANJA 

470.215,00 kuna 470.215,00 kuna 

2. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 
c) utrošak električne energije 
d) tekuće održavanje 

 
202.000,00 kuna 

 
Komunalna naknada 

202.000,00 kuna 

g) ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 
h) Čišćenje javnih površina prema unaprijed 

dogovorenom održavanju 
i) Redovito orezivanje stabala, niskog grmlja i 

trajnica 
j) Održavanje travnjaka (košnja, grabljanje i 

skupljanje trave i sl.) 
k) Sječa granja i drveća u izvanrednim prilikama 
l) Čišćenje okoliša mjesnog groblja 

 
 
 
 

268.215,00 kuna 

 
 
 
 

Komunalna naknada  
i ostali proračunski prihodi 

268.215,00 kuna 

 

Članak 2. 

 Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Kukljica“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine. 

               Predsjednik Općinskog  

                  vijeća 

 

                               Milorad Košćica, v.r.  

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

   OPĆINA KUKLJICA 

        Općinsko vijeće 
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KLASA: 550-01/17-01/3 

URBROJ: 2198/22-01/17-9 

Kukljica, 7. prosinca 2017. 

 

Na temelju članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 

52/16 i 16/17), 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, 19/13- pročišćeni tekst i 

137/15)  i članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 2/13), 

Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 3. sjednici održanoj dana 7. prosinca 2017. godine, 

donijelo je 

 

PROGRAM 

javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju i   

socijalnoj skrbi na području Općine Kukljica u 2018. 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. 

Općina Kukljica u 2018. godini u svom Proračunu za potrebe socijalne skrbi planirala 

sredstva u iznosu od 240.400,00 kuna, koja se raspoređuju na sljedeći način:  

 

1.  Pomoć za podmirenje troškova odgoja i obrazovanja djece i mladeži…….200.450,00 kn 

     Troškovi odgoja i obrazovanja djece i mladeži obuhvaćaju troškove predškolskog 

     odgoja i obrazovanja, potrebama osnovne škole 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 …………………………………………………. 25.000,00 kn 

    Općina Kukljica za svako rođeno dijete isplaćuje naknadu od 5.000,00 kuna.  

 

3. Jednokratne pomoći………………………………………………………….  6.950,00 kn 

    Općina Kukljica odobrava jednokratne pomoći prema odluci Općinskog načelnika Općine  

    Kukljica a najviše za pokrivanje troškova stanovanja i liječenja, te pomoć za ogrijev. 

 

4. Sufinanciranje programa/projekata iz područja zdravstvene i socijalne skrbi..... 3.000,00 kn 

 



Stranica 63 -– Broj 4    „Službeni glasnik Općine Kukljica“         8. prosinca 2017. godine 

 

www.opcina-kukljica.hr 

5. Tekuće donacije za humanitarne pomoći…………………………………………5.000,00 

kn  

 

Sufinancirati će se programi/projekti kako slijedi: 

 

- Programi/projekti iz područja skrbi o starijim osobama, a koji obuhvaćaju promicanje 

aktivnog starenja i povećanje socijalne uključenosti u život zajednice, sportsko 

rekreativne, kreativne i edukativne aktivnosti, programe aktivne brige o vlastitom 

zdravlju;programe informiranja i educiranja o određenim zdravstvenim 

problemima,očuvanju zdravlja i zdravoj prehrani, programe senzibilizacije zajednice o 

problemima starijih osoba, 

- Programi/projekti koji služe u svrhu unaprjeđenja kvalitete života osoba s invaliditetom,  

osnaživanje resursa osoba s invaliditetom, senzibiliziranje zajednice o potrebama i 

mogućnostima osoba s invaliditetom, informiranje o osobama s invaliditetom, 

inovativne socijalne usluge i modeli skrbi u zajednici koji doprinose neovisnom 

življenju i socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom, uključujući potporu razvoju 

mobilnih timova i formiranja integrirane i kvalitetne mreže pružatelja ovih usluga, 

- Programi/projekti koji obuhvaćaju humanitarnu, materijalnu, financijsku i 

psihosocijalnu pomoć braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te 

civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, organiziranje tribina i okruglih stolova, 

radno-okupacijsku terapiju, informiranje i educiranje o ostvarivanju određenih prava, 

obilježavanje obljetnica vezanih uz Domovinski rata.  

 

Članak 3. 

Sredstva za realizaciju javnih potreba iz ovog Programa isplaćivat će se korisnicima na 

temelju odluka, rješenja i ugovora kojima se utvrđuju međusobna prava i obveze davatelja i 

primatelja financijskih potpora, zahtjeva i priloženih računa.  

Korisnici sredstava Proračuna s kojima se zaključuje ugovor obvezni su Jedinstvenom 

upravnom odjelu dostaviti izvješće o ostvarenju programa i utrošku sredstava za proteklu 

godinu u roku određenim pozivom Jedinstvenog upravnog odjela za dostavu izvješća, a 

najkasnije do roka određenog Pozivom za financiranje javnih potreba za narednu godinu.  

 

Ukoliko korisnici sredstva Proračuna ne postupe kako je određeno prethodnim stavkom, može 

im se obustaviti isplata sredstava u tekućoj godini.  

 

Članak 4. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Kukljica“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine. 

 

               Predsjednik Općinskog 

                vijeća 

 

                             Milorad Košćica, v.r. 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

   OPĆINA KUKLJICA 

        Općinsko vijeće 

 

KLASA: 021-05/17-01/3 

URBROJ: 2198/22-01/17-10 
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Kukljica, 7. prosinca 2017. 

 

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, 86/12, 94/13. 85/15 i 19/16), 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, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 32. Statuta Općine 

Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 2/13), Općinsko vijeće Općine Kukljica na 

svojoj 3. sjednici održanoj dana 7. prosinca 2017. godine, donijelo je 

 

PROGRAM 

javnih potreba u kulturi, sportu i radu Udruga na području Općine Kukljica                  

u 2018. godini 

 

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. 

Javne potrebe u kulturi za koje se osiguravaju sredstva u Proračunu općine Kukljica za 2018. 

godinu su aktivnosti od zajedničkog interesa za cjelokupno stanovništvo Općine Kukljica. Za 

potrebe u kulturi osiguravaju se sredstva u iznosu od 62.000,00 kn i to:  

 

 

- programi/projekti ustanova u kulturi od interesa za Općinu Kukljica ……12.000,00 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  

………………………………..…………………………………………...12.000,00 kn 

- programi/projekti njegovanja kulture i kulturne baštine i međugradske, 

međužupanijske, međuregionalne i međunarodne kulturne suradnje ……33.000,00 kn 

 

 

Članak 3. 

Za javne potrebe u športu na području Općine Kukljica u 2018. godini planirana su sredstva 

od 12.000,00 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 
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aktivnosti djece i mladih, te sportsko- rekreacijske aktivnosti građana 

……………………………………...……………………………...……...12.000,00 kn    

 

Članak 4. 

Sredstva za realizaciju javnih potreba iz ovog Programa isplaćivat će se korisnicima na 

temelju odluka, rješenja i ugovora kojima se utvrđuju međusobna prava i obveze davatelja i 

primatelja financijskih potpora, zahtjeva i priloženih računa.  

Korisnici sredstava Proračuna s kojima se zaključuje ugovor obvezni su Jedinstvenom 

upravnom odjelu dostaviti izvješće o ostvarenju programa i utrošku sredstava za proteklu 

godinu u roku određenim pozivom Jedinstvenog upravnog odjela za dostavu izvješća, a 

najkasnije do roka određenog Pozivom za financiranje javnih potreba za narednu godinu.  

 

Ukoliko korisnici sredstva Proračuna ne postupe kako je određeno prethodnim stavkom, može 

im se obustaviti isplata sredstava u tekućoj godini.  

 

Članak 4. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Kukljica“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine. 

 

        Predsjednik Općinskog 

         vijeća 

 

                       Milorad Košćica, v.r. 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KUKLJICA 

Općinsko vijeće 

 

KLASA: 021-05/17-01/3  

URBROJ: 2198/22-01-17-11 

Kukljica, 7. prosinca  2017.  

Na temelju članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe 

(„Narodne novine“ br. 24/11, 61/11, 27/13, 2/14, 96/16 i 70/17) i članka 32. Statuta Općine 

Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ br. 2/13), Općinsko vijeće Općine Kukljica na 

svojoj 3. sjednici održanoj dana 7. prosinca 2017. godine donosi 

 

ODLUKU 

o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Kukljica za redovno godišnje financiranje 

političkih stranaka u 2018. godini 

 

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 
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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    6 članova i 2 članice  

2. Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)  1 član 

 

Članak 5. 

Planirana sredstva za redovno godišnje financiranje političkih stranaka u Proračunu Općine 

Kukljica za 2018. godinu, u iznosu od 10,00 kn raspoređuju se: 

1. Nezavisni članovi – 8,20 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 2018. godine napusti političku stranku ili 

promijeni članstvo u političkoj stranci sa čije je kandidacijske liste izabran/a, financijska 

sredstva iz čl. 5. ove Odluke ostaju političkoj stranci sa čije je liste izabran/a. 

 

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 2018. godine. 

 

Članak 10. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Kukljica, a primjenjivati će se od 1. siječnja 2018. godine“. 

 

       Predsjednik Općinskog  

        vijeća  

 

                                                                                        Milorad Košćica, v.r. 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KUKLJICA  

Općinsko vijeće 
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KLASA: 350-01/17-01/3 

URBROJ: 2198/22-01-17-12 

Kukljica, 7. prosinca 2017. godine 

 

Temeljem članka 42. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima („Narodne Novine“ broj 115/16 i 

101/17) i članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 2/13), 

Općinsko vijeće Općine Kukljica na 3. sjednici održanoj dana 7. prosinca 2017. godine donosi 

 

O D L U K U 

o porezima Općine Kukljica 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom utvrđuju općinski porezi temeljem kojih se ostvaruju prihodi koji 

pripadaju Općini Kukljica, porezni obveznici, porezna osnovica, stope i visina poreza te način 

obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom.  

II. VRSTE POREZA 

Članak 2. 

Općinski porezi su: 

1. Porez na potrošnju 

2. Porez na kuće za odmor. 

 

 

1. POREZ NA POTROŠNJU 

Članak 3. 

Porez na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija, žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih 

vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima plaćaju pravne i fizičke osobe koje 

na području Općine Kukljica pružaju ugostiteljske usluge. 

Članak 4. 

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića koja se proda u ugostiteljskim 

objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.  

Porez na potrošnju iz članka 3. ove Odluke, plaća se po stopi od 3% na osnovicu iz 

prethodnog stavka ovog članka. 

 

Članak 5. 

Obveznik poreza na potrošnju dužan je iskazati utvrđenu obvezu poreza na potrošnju na 

Obrascu PP-MI-PO i predati ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec, Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Kukljica (u daljnjem tekstu: Upravni odjel), pojedinačno za svaki 

poslovni prostor. 

Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za 

prethodni mjesec, u korist Proračuna Općine Kukljica. 
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Obveznik poreza na potrošnju mora u svom knjigovodstvu osigurati sve podatke potrebne za 

utvrđivanje i plaćanje poreza na potrošnju. 

Članak 6. 

Nadzor nad utvrđivanjem, obračunavanjem, naplatom i ovrhom poreza na potrošnju obavlja 

Upravni odjel. 

 

2. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR 

 

Članak 7. 

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na 

području Općine Kukljica, godišnje za svaku kalendarsku godinu. 

 

Članak 8. 

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili 

sezonski. 

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljodjelskih 

strojeva, oruđa i drugog pribora. 

 

Članak 9. 

Povremeno ili sezonsko korištenje kuće za odmor, u smislu odredbe prethodnog članka ove 

Odluke, podrazumijeva korištenje kuće za odmor u godini koja prethodi godini za koju se 

utvrđuje porez na kuće za odmor, manje od šest mjeseci u tijeku odnosne godine, neovisno da 

li se radi o jednokratnom ili periodičnom korištenju te o tome gdje je prijavljeno prebivalište. 

Ako je kuća za odmor stečena u vlasništvo nakon 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez, 

plaća se razmjerni dio poreza prema broju mjeseci preostalih do kraja tekuće godine. 

 

Članak 10. 

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu  odredbi članka 8. i 9. ove Odluke, 

uvjerenje o prebivalištu nadležni Upravni odjel Općine neće uzeti kao jedini relevantan dokaz 

o činjenici da se kuća za odmor koristi za stalno stanovanje, već će provesti postupak 

dokazivanja da se u kući za odmor uistinu i živi. Postupak dokazivanja provodi se putem: 

izjava svjedoka, izjava o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite, dokazivanje 

utroška vode i električne energije tijekom cijele godine, mogućnosti putovanja s posla i na 

posao, mjesta gdje se primaju poštanske pošiljke i na druge načine, a sve prema odredbama 

Zakona o općem upravnom postupku. 

 

Članak 11. 

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih 

razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti. 

Činjenicu starosti i trošnosti, odnosno stanje i stupanj useljivosti određene kuće za odmor po 

zahtjevu stranke utvrđuju djelatnici Upravnog odjela. 

Ako se utvrdi da je stanje kuće za odmor takvo da kuća nije podobna za stanovanje odnosno 

da zbog trošnosti i starosti ona predstavlja opasnost za stanara, vlasnik kuće će se osloboditi 

plaćanja poreza za tekuću godinu. 

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuću koja nema minimalne sanitarne uvjete. 

 

Članak 12. 

Porez na kuće za odmor plaća se 15,00 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor na cijelom 

području Općine Kukljica.   
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Članak 13. 

Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su Upravnom odjelu dostaviti podatke o kućama za 

odmor, koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti te korisnu površinu najkasnije do 31. 

ožujka godine za koju se utvrđuje porez, odnosno u roku od 30 dana od dana nastanka 

promjene koja utječe na utvrđivanje poreza.  

Rješenje o utvrđivanju poreza na kuće za odmor donosi Upravni odjel.  

Porez na kuće za odmor plaća se u roku 15 dana od dana dostave rješenja. 

 

III.  PROVEDBENE ODREDBE 

Članak 14. 

Poslove u svezi s utvrđivanjem i naplatom općinskih poreza iz članka 2. ove Odluke obavlja 

Jedinstveni upravni odjel Općine Kukljica. 

Ukoliko porezni obveznik utvrđenu poreznu obvezu poreza ne plati u propisanom roku, 

obračunavaju mu se zakonske zatezne kamate od dana dospijeća obveze pa sve do dana 

naplate duga. 

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 15. 

Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak, prekršajni 

postupak, kao i sve ostale postupovne radnje primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona. 

  

Članak 16. 

Postupci u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na tvrtku ili naziv i poreza na kuće za 

odmor započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se prema odredbama 

Odluke o općinskim porezima Klasa: 410-01/07-01/3, Ur. Broj: 2198/22-01-01 od 24. 08, 

2007.  i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Klasa: 410-01/08-

01/11, Ur. Broj: 2198/22-08-01 od 30.12.2008. („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 3/07 

i 7/08). 

 

Članak 17. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Klasa: 

410-01/07-01/3, Ur. Broj: 2198/22-01-01 od 24. 08, 2007.  i Odluke o izmjenama i dopunama 

Odluke o općinskim porezima Klasa: 410-01/08-01/11, Ur. Broj: 2198/22-08-01 od 

30.12.2008. („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 3/07 i 7/08). 

 

Članak 18. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Kukljica“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA 

       

         Predsjednik 

                Općinskog vijeća 

 

                  Milorad Košćica, v.r. 

REPUBLIKA HRVATSKA  

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KUKLJICA 

Općinsko vijeće 



Stranica 70 -– Broj 4    „Službeni glasnik Općine Kukljica“         8. prosinca 2017. godine 

 

www.opcina-kukljica.hr 

 

KLASA: 021-05/17-01/3 

URBROJ: 2198/22-01-17-13 

Kukljica, 7. prosinca  2017.  

 

 

 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 3. sjednici 

održanoj 7. prosinca 2017. godine, donosi 

 

O D L U K U  

o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima dužnosnika Općine Kukljica 

 

 

Članak 1. 

U Odluci o plaći i drugim pravima dužnosnika Općine Kukljica („Službeni glasnik 

Općine Kukljica“ broj 7/15) članak 4. mijenja se i glasi:  

Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke za obračun plaće dužnosnika iznose:  

 

- za obračun plaće općinskog načelnika - 2,85 

- za obračun plaće zamjenika općinskog načelnika     -2,20 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom 

glasniku Općine Kukljica“, te će se primjenjivati od 1. siječnja 2018. godine.  

 

         Predsjednik 

                          Općinskog vijeća 

 

                 Milorad Košćica, v.r. 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KUKLJICA 

Općinsko vijeće 

 

KLASA: 021-05/17-01/3 

URBROJ: 2198/22-01-17-14 

Kukljica, 7. prosinca 2017.  

Na temelju članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ br. 2/13), 

Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 3. sjednici održanoj dana 7. prosinca 2017. godine 

donosi 

 

O D L U K U  

 

Članak 1. 

Mirjana Košćica razrješuje se dužnosti predstavnika Općine Kukljica u Lokalnoj akcijskoj 

grupi „Mareta“. 

 

Članak 2. 
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Za predstavnika Općine Kukljica u Lokalnu akcijsku grupu „Mareta“ imenuje se MARIN 

BOŠKO.  

 

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: 021-05/17-01/3 

URBROJ: 2198/22-01-17-15 

Kukljica, 7. prosinca  2017.  

 

 

Na temelju članka 385. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ 

broj91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 141/06, 146/08, 38/08, 153/09, 

143/12 i 152/14) i članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ 

broj: 2/13), Općinsko vijeće Općine Kukljica, na 3. sjednici održanoj 7. prosinca 2017. 

godine, donosi 

 

ODLUKU 

o određivanju prinudnog upravitelja za stambene zgrade na području Općine Kukljica 

za koje suvlasnici zajedničkih dijelova nisu osigurali upravitelja 

 

Članak 1. 

Određuje se društvo DALMACIJA AGENT d.o.o. Šibenik, Bana Ivana Mažuranića 14, 

OIB: 43236583314, registrirano za upravljanje i održavanje stambenih zgrada, za prinudnog 

upravitelja svih stambenih zgrada na području Općine Kukljica čiji suvlasnici nisu u 

zakonskom roku osigurali upravljanje zgradom i nisu sklopili Međuvlasnički ugovor, a radi 

upravljanja i održavanja istih. Prinudni upravitelj će obavljati sve obvezne radove propisane 

Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te ostalim propisima, a posebno hitne 

popravke i nužne radove.  

 

Članak 2. 

Prinudni upravitelj izračunat će iznos sredstava koje su vlasnici nekretnine iz članka 1. ove 

Odluke dužni uplaćivati na ime zajedničke pričuve, a koja se utvrđuje u iznosu propisane 

minimalne pričuve sukladno odredbama članka 380. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim 

pravima (u visini od 0,54% vrijednosti njihova posebnog dijela, godišnje, bazirana na podatku 

o etalonskoj cijeni građenja za prethodnu godinu). Upravitelj ima pravo na naknadu za 

obavljanje poslova prinudnog upravitelja u iznosu od 0,30 kn/m2/mjesečno. 

 

Članak 3. 
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Prinudni upravitelj dužan je otvoriti poseban žiro račun zajedničke pričuve kod poslovne 

banke za svaku zgradu posebno.  

 

Članak 4. 

Suvlasnici nekretnine dužni su prinudnom upravitelju podastrijeti dokaz o vlasništvu te pružiti 

podatke o posebnim dijelovima nekretnine (stanovi, poslovni prostori i ostali prostori) o 

površini i položaju u zgradi, ako prinudni upravitelj ne raspolaže s tim podatkom po drugoj 

osnovi. Suvlasnik koji otuđi ili promjeni namjenu svog stana ili druge prostorije dužan je o 

tome odmah obavijestiti prinudnog upravitelja.  

 

Članak 5. 

Poslove upravljanja nekretninama prinudni upravitelj dužan je obavljati pažnjom dobrog 

gospodara i poduzimati radnje radi zaštite fonda pričuve.  

 

Članak 6 

Prinudni upravitelj prestaje obavljati poslove po ovoj Odluci primitkom obavijesti da su 

suvlasnici zgrade sklopili Međuvlasnički ugovor i Ugovor o upravljanju zgradom, pri čemu je 

isti dan dužan izvršiti primopredaju i predati predstavniku stanara izvješće o poduzetim 

radovima i do tada utrošenim sredstvima zajedničke pričuve, te na račun zgrade dostaviti 

sredstva zajedničke pričuve koja joj pripadaju.  

 

Članak 7. 

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: 021-05/17-01/3 

URBROJ: 2198/22-01-17-16 

Kukljica, 7. prosinca  2017.  

 
 

Na temelju članka 17. stavka 1. točka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 

82/15) i članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 2/13) Općinsko 

vijeće Općine Kukljica na svojoj 3. sjednici održanoj dana 7. prosinca 2017. godine, d o n o s i 

 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kukljica za 
2017. godinu i godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima 

za trogodišnje razdoblje  
 
 
1. Prihvaća se Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kukljica u 2017. 
godini. 
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2. Donosi se godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za 
trogodišnje  
    razdoblje.    
     
3. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kukljica u 2017. godini i godišnji 
plan  
    razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje čine 
sastavni dio ovog  
    Zaključka. 
 
4. Ovaj  Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine 

Kukljica“. 

  

                                                                                                             Predsjednik 

           Općinskog vijeća  

 

                                                                                                           Milorad Košćica, v.r. 

 

 

ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

na području Općine Kukljica za 2017. godini 

UVOD 

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i 

spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i 

katastrofama i otklanjanju posljedica terorizma i ratnih razaranja. Člankom 17. stavak 1. Zakona o 

sustavu civilne zaštite (NN 82/15) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i 

usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake 

četiri godine. Općina Kukljica ima usvojenu i usklađenu Procjenu ugroženosti stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite. Navedeni 

planski dokumenti ostaju na snazi do donošenja Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja 

civilne zaštite u skladu s člankom 97. Zakona o sustavu civilne zaštite, kao i važeći propisi navedeni u 

članku 93. Zakona o sustavu civilne zaštite. 

 

Na području Općina Kukljica ukupne snage i potencijale za zaštitu i spašavanje čine: 

- operativna snage zaštite i spašavanja, 

- pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje, 

- pravne osobe od posebnog interesa za zaštitu i spašavanje, 

- udruge građana od interesa za zaštitu i spašavanje. 

 

Općinski načelnik je Odlukom o utvrđivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od 

interesa za zaštitu i spašavanje utvrdio navedene operativne snage i pravne osobe od interesa za zaštitu 

i spašavanje. 

 

Operativne snage koje će sudjelovati u akcijama zaštite i spašavanja na području Općina Kukljica su: 

1. Stožer civilne zaštite Općina Kukljica  

2. Zapovjedništvo i postrojba civilne zaštite Općina Kukljica 

3. DVD Kukljica  

4. HGSS Stanica Zadar 

 

Pravne osobe koje će dobiti zadaću od interesa za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i 

kulturnih dobara Općina Kukljica su: 



Stranica 74 -– Broj 4    „Službeni glasnik Općine Kukljica“         8. prosinca 2017. godine 

 

www.opcina-kukljica.hr 

1. Komunalno društvo ˝Sabuša II d.o.o.˝ 

2. Trgovačko društvo Sabuša d.o.o. 

3. Majpruz d.o.o. 

4. Ceste Zadarske županije 

5. Ordinacija opće medicine dr. Jadranka Knežević 

 

1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 

 

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema 

akcije zaštite i spašavanja. Osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i 

ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće 

nesreće s ciljem sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće na području 

Općine Kukljica. 

 

U Stožer civilne zaštite imenovani su Načelnica stožera, zamjenik načelnice  i 10 člana, odlukom 

Općinskog načelnika Općine Kukljica. 

 

Po donošenju Odluke o osnivanju Stožer civilne zaštite Općine Kukljica, Načelnik Općine Kukljica 

donio je Plan pozivanja članova Stožer civilne zaštite Općine Kukljica. 

 

Članovi Stožera pozivaju se u pravilu putem ŽC 112 Područnog ureda za zaštitu i spašavanje ili 

pozivanje obavlja osoba koja je zadužena za obavljanje planskih i operativnih poslova u upravnom 

odjelu Općine Kukljica. 

 

2. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE 

 

Na području Općine Kukljica osnovana je Postrojba civilne zaštite opće namjene koja broji ukupno 19 

pripadnika (Odluka o osnivanju postrojbe CZ opće namjene od 03.12.2013. godine.) Postrojba se 

mobilizira, poziva i aktiva za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka te 

ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofa i nesreća. 

Kontakt podaci pripadnika postrojbe kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima. 

 

3. DVD KUKLJICA 

 

DVD u Općini Kukljica je osnovan 2001. godine. Broji 20 članova, svi su aktivni članovi DVD-a 

Kukljica i imaju položen vatrogasni tečaj za stjecanje zvanja vatrogasac. Proračun Općine Kukljica 

prati potrebe vatrogastva na području Općine Kukljica. U proteklim razdobljima nije bilo većih požara 

odnosno nepogoda na području Općine Kukljica.  

 

4. ORDINACIJA OPĆE MEDICINE  

 

U općini Kukljica postoje jedna ordinacije opće medicine. 

 

5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM 

    BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI 

 

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti 

predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kukljica, osobito one koje su u 

vlasništvu Općine Kukljica. 

 

6. ANALIZA 

 

Analizirajući utvrđene organizirane snage zaštite i spašavanja procjenjuje se da je neophodan daljnji 

razvoj i unapređenje mogućnosti djelovanja svih subjekata civilne zaštite, uz osiguravanje sredstava za 

njihovo opremanje sukladno Procjeni ugroženosti i Planovima zaštite i spašavanja 



Stranica 75 -– Broj 4    „Službeni glasnik Općine Kukljica“         8. prosinca 2017. godine 

 

www.opcina-kukljica.hr 

SMJERNICE I GODIŠNJI PLAN 

za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Kukljica 

za razdoblje od 2018. do 2020. godine 

 

I.  UVOD 

 

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, 

nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova 

sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se 

međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i 

spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od posljedica prirodnih, tehničko-

tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

 

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje 

resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika 

od katastrofa i ublažavanja posljedica velikih nesreća i katastrofa. 

 

Sustav civilne zaštite djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja spremnosti 

sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite. 

 

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite: 

- stožeri civilne zaštite, 

- operativne snage vatrogastva, 

- operativne snage Hrvatskog crvenog križa, 

- operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja. 

- udruge, 

- postrojbe i povjerenici civilne zaštite, 

- koordinatori na lokaciji, 

- pravne osobe u sustavu civilne zaštite. 

 

II.  PLANSKI DOKUMENTI 

 

Općina Kukljica ima usvojenu Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 

okoliša od katastrofa i velikih nesreća Općina Kukljica, Plan zaštite i spašavanja Općina Kukljica i 

Plan civilne zaštite. 

 

Navedeni planski dokumenti ostaju na snazi do donošenja procjene rizika od velikih nesreća i Plana 

djelovanja civilne zaštite u skladu sa člankom 93. i 97. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 

novine“ br. 82/15). 

 

Općina Kukljica donijet će procjenu rizika od katastrofa i plan djelovanja civilne zaštite temeljem 

članka 97. Zakona o sustavu civilne zaštite u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu 

pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa, pravilnika o mjerama civilne zaštite 

u prostornom planiranju i pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene pravne osobe za 

obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite. 

 

Nakon donošenja procjene rizika, potrebno je izraditi plan upoznavanja svih sudionika u provedbi 

sustava civilne zaštite sa vrstom i kvantitetom prepoznatih rizika i s ulogom svakog pojedinog 

sudionika u njihovom otklanjanju. 

 

Do donošenja procjene rizika potrebno je kontinuirano ažurirati važeće planske dokumente: Procjenu 

ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća 

Općina Kukljica, Plan zaštite i spašavanja Općina Kukljica i Plan civilne zaštite. 

 

Na prijedlog općinskog načelnika Općinsko vijeće: 
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- donosi procjenu rizika od velikih nesreća, 

- donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite, 

- donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite, 

- osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u 

velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti. 

 

Općinski načelnik izvršava slijedeće zadaće: 

- donosi plan djelovanja civilne zaštite, 

- donosi plan vježbi civilne zaštite. 

 

III.   OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

 

1. Stožer civilne zaštite 

 

Stožer civilne zaštite Općine Kukljica je stručno i koordinativno tijelo za upravljanje u kriznim 

situacijama. 

 

Do donošenja procjene rizika od katastrofa potrebno je: 

- upoznati Stožer civilne zaštite sa Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 

82/15), odnosno s mjerama sustava civilne zaštite, 

- redovito održavati sjednice Stožera civilne zaštite u cilju spremnosti za reagiranja u uvjetima 

velikih nesreća i katastrofa, 

- predložiti općinskom načelniku plan djelovanja civilne zaštite i plan vježbi civilne zaštite. 

 

Općinski načelnik odlukom osniva stožer civilne zaštite i imenuje načelnika, zamjenika načelnika i 

članove stožera civilne zaštite. 

 

Čelnik državne uprave donosi pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje 

načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite. 

 

Po imenovanju stožer civilne zaštite obavlja zadaće temeljem Zakona o civilnoj zaštiti te pravilnicima 

i naputcima kojima će se regulirati sustav civilne zaštite. 

 

Članovi Stožera civilne zaštite dužni su završiti osposobljavanje kako bi mogli provoditi mjere i 

aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 

 

2. Operativne snage vatrogastva 

 

U Općini Kukljica djeluje Dobrovoljno vatrogasno društvo. 

Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite. 

 

U narednom razdoblju potrebno je: 

- kontinuirano usklađivati planove zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, 

- opremati DVD u skladu s Pravilnikom o minimumu tehničkih sredstava i opreme, 

- provoditi osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova. 

 

3. Operativne snage Crvenog križa 

 

Na području Općina Kukljica djeluje Crveni križ, te Općina Kukljica za njih izdvaja proračunska 

sredstva.  

 

4. Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja 
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Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja su temeljna operativna snaga sustava civilne 

zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno 

posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske gorske službe spašavanja. 

Općina Kukljica izdvaja iz proračuna sredstva za financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja 

temeljem ugovora o suradnji. 

 

5. Udruge 

 

Na području Općina Kukljica djeluju udruge koje su navedene u postojećim planskim dokumentima 

zaštite i spašavanja. 

 

Aktivnosti udruga definirat će se u planovima djelovanja civilne zaštite. 

 

Osposobljavanje članova udruga vršiti će se kontinuirano, samostalno i kroz provođenje vježbi s 

drugim operativnim snagama civilne zaštite.  

 

6. Postrojba civilne zaštite 

 

Do donošenja procjene rizika Općina Kukljica raspolaže s Postrojbom civilne zaštite u jednom timu, 

koji je sastavljen od dvije skupine sa ukupno 19 pripadnika civilne zaštite. 

 

Za Postrojbu civilne zaštite Općina Kukljica  potrebno je: 

- izvršiti smotru i osposobiti Postrojbu civilne zaštite opće namjene, 

- održati vježbu civilne zaštite u skladu s donesenim planom, 

- kontinuirano popunjavati Postrojbu civilne zaštite,  

- opremati Postrojbu civilne zaštite, 

- osigurati pozivanje obveznika civilne zaštite radi provođenja smotre, vježbi, mobilizacije i dr., 

- osigurati osposobljavanje obveznika civilne zaštite.   

 

Zadaća postrojbe civilne zaštite je: 

- sudjelovanje u pripremama građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađivanje provođenja 

mjera osobne i uzajamne zaštite, 

- davanje obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne 

mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite, 

- sudjelovanje u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera 

civilne zaštite, 

- organiziranje zaštite i spašavanja pripadnika ranjivih skupina, 

- provjeravanje postavljanja obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na 

području svoje nadležnosti i obavještavanje inspekcije civilne zaštite o propustima. 

 

7. Koordinator na lokaciji 

 

Zadaće koordinatora na lokaciji su: 

- procjena nastale situacije i njezine posljedice na terenu, 

- usklađivanje sa stožerom civilne zaštite i djelovanja operativnih snaga civilne zaštite. 

 

Koordinatora na lokaciji odredit će prema potrebi načelnik stožera civilne zaštite iz redova operativnih 

snaga sustav civilne zaštite. 

 

8. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite 

 

Pravne osobe za zaštitu i spašavanje koje djeluju na području Općina Kukljica određene su Odlukom 

općinskog načelnika o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa 

za zaštitu i spašavanje na području Općina Kukljica.  
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Zadaće pravnih osoba definirane su Planom zaštite i spašavanja Općina Kukljica i Planom civilne 

zaštite. 

Do donošenja procjene rizika podatke o pravnim osobama potrebno je kontinuirano ažurirati. 

Pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu određuje Općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika 

sukladno članku 17., stavku 1. Zakona o sustavu civilne zaštite. 

 

IV.  GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE S FINANCIJSKIM 

UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE OPĆINE KUKLJICA 

 

Sustav civilne zaštite Općine Kukljica se financira dijelom ili u cijelosti iz proračuna Općine Kukljica, 

Proračuna RH, donacija i drugih izvora.  Cilj je racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje 

sustava civilne zaštite. Prema zakonu o civilnoj zaštiti, izvršno tijelo JLS odgovorno je za osnivanje, 

razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga civilne zaštite. 

 

FINANCIJSKI POKAZATELJI RAZVOJA CIVILNE ZAŠTITE 

 

Red 
br- 

Opis pozicije 
u proračunu 

Realizirano u 
2017. 

Planirano za 
2018. 

Planirano za 
2019. 

Planirano za 
2020. 

1. CIVILNA ZAŠTITA 
opremanje , osposobljavanje, 
angažiranje, osiguravanje uvjeta 

za evakuaciju i zbrinjavanje te 

druge aktivnosti i mjere 

 

 

 
0,00 

 

 

 
3.000 

 

 

 
3.120 

 

 

 
3.240 

2. VATROGASTVO 
opremanje, vježbe, natjecanje i 

drugo 

 
76.000 

 
75.000 

 
76.500 

 
78.000 

3.  UDRUGE GRAĐANA 
Crveni križ i HGSS 

 
13.000 

 
12.000 

 
12.180 

 
12.360 

 UKUPNO ZA SUSTAV 
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

 
89.000 

 
90.000 

 
91.800 

 
93.600 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KUKLJICA  

Općinsko vijće 

 

KLASA: 021-05/17-01/3  

URBROJ: 2198/22-01-17-17 

Kukljica, 7. prosinca 2017. godine 

 

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

broj: 2/13), Općinsko vijeće Općine Kukljica, na 3. sjednici, održanoj dana 7. prosinca 2017. 

godine, donosi  

 

O D L U K U  

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 

prostor se nalazi u prizemlju zgrade kč. br. 4/5 (bivši prostor turističke agencije) površine 20 

m2 za obavljanje djelatnosti kozmetičkog salona.   
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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. 
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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 IV br. 24, telefon: 023/373-229; 373-590 

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

 


