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  R E P U B L I K A  H R V A T S K A 
             ZADARSKA ŽUPANIJA 
    OPĆINA KUKLJICA  
    OPĆINSKO VIJE ĆE 
 
KLASA: 021-05/12-01/01 
URBROJ: 2198/22-01/12-01-25 
Kukljica, 18. travnja 2012. 
 
 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 4/09 
i 7/09), Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 25. sjednici održanoj dana 18. travnja 
2012. godine, donosi slijedeću 
 

ODLUKU 
 
 

Članak 1. 
Usvaja se u cijelosti Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te 
okoliša od katastrofalnih i velikih nesreća u Općini Kukljica koju je izradila tvrtka DLS iz 
Rijeke, a koja je dobila prethodnu suglasnost od Državne uprave za zaštitu i spašavanje, 
Područni ured Zadar KLASA: 810-03/11-04/06, URBROJ: 543-20-11-3 od 06. lipnja 2011. 
godine.  

 
Članak 2. 

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

        Predsjednik 
 

        Franko Kurić 
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KUKLJICA 
Općinsko vijeće 
 
KLASA: 350-02/12-01/01   
URBROJ: 2198/22-01-12-25 
Kukljica, 18. travnja  2012.  
 
 
Na temelju članka 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« 
broj 76/07, 38/09 , 55/11 i 90/11) i članka 32. Statuta Općine Kukljica (Službeni Glasnik 
Općine Kukljica br. 4/09 i 7/09) Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 25. sjednici 
održanoj dana 18. travnja 2012. godine donijelo je slijedeću 

  

ODLUKU 
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o izmjenama i dopunama Odluke 
o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU stambene zone Mikulja vrh 

- UPU broj 1 
 
 

Članak 1. 
Članak 9. Odluke mijenja se i glasi: „Sukladno odredbama članka 17. Pravilnika o sadržaju, 
mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata 
prostornih planova (Narodne novine, broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04) kartografski će se 
prikazi Plana izraditi na posebnoj geodetskoj podlozi (PGP) u mjerilu 1:2000. 
Korisnik prostora – KUKLJICA REZIDENCIJA d.o.o. obvezan je izrađivaču Plana, odnosno, 
Nositelju izrade Plana, odmah po potpisu Ugovora o izradi Plana, dostaviti ažurnu posebnu 
geodetsku podlogu. “ 
 

Članak 2. 
Članak 12. Odluke mijenja se i glasi: „Utvrđuju se rokovi trajanja postupka izrade i 
donošenja Plana po fazama koji započinju stupanjem na snagu ove Odluke, kako slijedi:  
 

- dostava zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana: 
najviše 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva;  

- Izrada Nacrta prijedloga plana: najviše 30 dana od dana potpisa Ugovora i osiguranja 
svih potrebnih podloga i podataka od strane korisnika prostora – KUKLJICA 
REZIDENCIJA d.o.o.; 

- utvrđivanje Prijedloga Plana za javnu raspravu i objava javne rasprave: najviše 15 
dana po utvrđivanju Nacrta prijedloga Plana;  

- početak javne rasprave: najviše 8 dana od utvrđivanja Prijedloga Plana;  
- javna rasprava: 30 dana;  
- izrada Izvješća o javnoj raspravi: najviše 15 dana od zadnjeg dana roka za dostavu 

prijedloga i primjedbi s javne rasprave;  
- izrada Nacrta konačnog prijedloga: najviše 8 dana od usvajanja izvješća o javnoj 

raspravi;  
- pribavljanje mišljenja o poštivanju zahtjeva iz članka 79. Zakona o prostornom 

uređenju i gradnji: 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva;  
- izrada i utvrđivanje Konačnog prijedloga, i nacrta Odluke o donošenju Plana:   8 dana 

od dana zaprimanja zadnjeg mišljenja;  
- donošenje Plana: donošenje Odluke o donošenju na sjednici Općinskog vijeća; 
- stupanje na snagu: 8 dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Kukljica. 

 
Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do pomaka rokova iz prethodnog stavka (potreba izrade, 
kartografske podloge, veliki broj (više od 50) dostavljenih primjedbi i prijedloga s javne 
rasprave i sl.), isti se rokovi pomiču, ali se ne mijenja trajanje pojedine etape.  
Navedenim pomacima ne mogu se mijenjati rokovi određeni odredbama Zakona.“ 

Članak 3. 
Članak 14. Odluke mijenja se i glasi: „Sredstva za izradu Plana osigurat će investitor 
KUKLJICA REZIDENCIJA d.o.o., prije početka izrade nacrta prijedloga Plana, ugovoriti  će 
i realizirati naknadu troškova izrade plana, sa Općinom Kukljica u roku od 30 dana od dana 
stupanja na snagu ove Odluke i to da se obvezuje potpisati Ugovor o uređenju građevnog 
zemljišta.  
Sredstva za izradu plana bit će uplaćena u Proračun Općine Kukljica a izrađivač Plana i 
geodetske podloge odabrat će se temeljem odredbi Zakona o javnoj nabavi. 
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Ukoliko u roku iz stavka 1. ovog članka investitor ne sklopi Ugovor smatrat će se da je 
odustao od izrade predmetnog Plana.  
 

Članak 4. 
Ova Odluka o izmjenama i dopunama stupa na snagu osmog dana od dana objave u 
Službenom glasniku Općine Kukljica.  
 
 
  
 

        Predsjednik 
 

        Franko Kurić 
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KUKLJICA 
Općinsko vijeće 
 
KLASA: 350-02/12-01/01   
URBROJ: 2198/22-01-12-25 
Kukljica, 18. travnja  2012.  
 
 
Na temelju članka 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« 
broj 76/07, 38/09 , 55/11 i 90/11) i članka 32. Statuta Općine Kukljica (Službeni Glasnik 
Općine Kukljica br. 4/09 i 7/09) Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 25. sjednici 
održanoj dana 18. travnja 2012. godine donijelo je slijedeću 

  

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke 

o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU stambene zone Mikulja vrh 
- UPU broj 2 

 
 

Članak 1. 
Članak 9. Odluke mijenja se i glasi: „Sukladno odredbama članka 17. Pravilnika o sadržaju, 
mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata 
prostornih planova (Narodne novine, broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04) kartografski će se 
prikazi Plana izraditi na posebnoj geodetskoj podlozi (PGP) u mjerilu 1:2000. 
Korisnik prostora – KUKLJICA REZIDENCIJA d.o.o. obvezan je izrađivaču Plana, odnosno, 
Nositelju izrade Plana, odmah po potpisu Ugovora o izradi Plana, dostaviti ažurnu posebnu 
geodetsku podlogu. “ 
 

Članak 2. 
Članak 12. Odluke mijenja se i glasi: „Utvrđuju se rokovi trajanja postupka izrade i 
donošenja Plana po fazama koji započinju stupanjem na snagu ove Odluke, kako slijedi:  
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- dostava zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana: 
najviše 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva;  

- Izrada Nacrta prijedloga plana: najviše 30 dana od dana potpisa Ugovora i osiguranja 
svih potrebnih podloga i podataka od strane korisnika prostora – KUKLJICA 
REZIDENCIJA d.o.o.; 

- utvrđivanje Prijedloga Plana za javnu raspravu i objava javne rasprave: najviše 15 
dana po utvrđivanju Nacrta prijedloga Plana;  

- početak javne rasprave: najviše 8 dana od utvrđivanja Prijedloga Plana;  
- javna rasprava: 30 dana;  
- izrada Izvješća o javnoj raspravi: najviše 15 dana od zadnjeg dana roka za dostavu 

prijedloga i primjedbi s javne rasprave;  
- izrada Nacrta konačnog prijedloga: najviše 8 dana od usvajanja izvješća o javnoj 

raspravi;  
- pribavljanje mišljenja o poštivanju zahtjeva iz članka 79. Zakona o prostornom 

uređenju i gradnji: 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva;  
- izrada i utvrđivanje Konačnog prijedloga, i nacrta Odluke o donošenju Plana:   8 dana 

od dana zaprimanja zadnjeg mišljenja;  
- donošenje Plana: donošenje Odluke o donošenju na sjednici Općinskog vijeća; 
- stupanje na snagu: 8 dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Kukljica. 

 
Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do pomaka rokova iz prethodnog stavka (potreba izrade, 
kartografske podloge, veliki broj (više od 50) dostavljenih primjedbi i prijedloga s javne 
rasprave i sl.), isti se rokovi pomiču, ali se ne mijenja trajanje pojedine etape.  
Navedenim pomacima ne mogu se mijenjati rokovi određeni odredbama Zakona.“ 

Članak 3. 
Članak 14. Odluke mijenja se i glasi: „Sredstva za izradu Plana osigurat će investitor 
KUKLJICA REZIDENCIJA d.o.o., prije početka izrade nacrta prijedloga Plana, ugovoriti  će 
i realizirati naknadu troškova izrade plana, sa Općinom Kukljica u roku od 30 dana od dana 
stupanja na snagu ove Odluke i to da se obvezuje potpisati Ugovor o uređenju građevnog 
zemljišta.  
Sredstva za izradu plana bit će uplaćena u Proračun Općine Kukljica a izrađivač Plana i 
geodetske podloge odabrat će se temeljem odredbi Zakona o javnoj nabavi. 
Ukoliko u roku iz stavka 1. ovog članka investitor ne sklopi Ugovor smatrat će se da je 
odustao od izrade predmetnog Plana.  
 

Članak 4. 
Ova Odluka o izmjenama i dopunama stupa na snagu osmog dana od dana objave u 
Službenom glasniku Općine Kukljica.  

        Predsjednik 
 

        Franko Kurić 
REPUBLIKA HRVATSKA  
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KUKLJICA 
Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/12-01/01   
URBROJ: 2198/22-01-12-25 
Kukljica, 18. travnja  2012.  
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Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) i članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni 
glasnik Općine Kukljica“ broj: 4/09 i 7/09), Općinsko vijeće Općine Kukljica, na prijedlog 
Općinskog načelnika, na 25. sjednici održanoj 18. travnja 2012.godine, donosi 
 
 
 

ODLUKU 
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika  

 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u 
pravnim tijelima Općine Kukljica.  
 

Članak 2. 
Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznosi: 
 

RADNO MJESTO KOEFICIJENT 
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 1,70 
Viši referent za proračun i financije 1,35 
Računovodstveni referent 1,13 
Administrativni tajnik za uredsko poslovanje 1,13 
Referent – komunalni redar 1,13 
Spremačica  1,00 
 

Članak 3. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijenata za obračun plaće 
službenika i namještenika („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj:2/11). 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom 
glasniku Općine Kukljica“.  
 

         Predsjednik 
 

         Franko Kurić 
REPUBLIKA HRVATSKA  
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KUKLJICA 
Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/12-01/01   
URBROJ: 2198/22-01-12-25 
Kukljica, 18. travnja  2012.  
 
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 
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Općine Kukljica“ broj: 4/09 i 78/09), Općinsko vijeće Općine Kukljica, na prijedlog 
Općinskog načelnika  na 25. sjednici održanoj 18. travnja 2012.godine, donosi 
 

ODLUKU 
o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika 

iz radnog odnosa  
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom određuju se osnovica i koeficijenti za obračun plaće općinskog načelnika i 
zamjenika općinskog načelnika (u daljnjem tekstu: dužnosnici) te druga prava dužnosnika iz 
radnog odnosa. 
 

Članak 2. 
Plaću dužnosnika, čini umnožak koeficijenata i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % 
za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20 %. 
 

Članak 3. 
Osnovica za obračun plaće dužnosnika iznosi 4.630,14 kuna bruto. 
 

Članak 4. 
Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznosi: 
 

RADNO MJESTO KOEFICIJENT 
Općinski načelnik 3,00 
Zamjenik općinskog načelnika 2,10 
 

Članak 5. 
Dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno, druga prava iz radnog odnosa ostvaruje u 
skladu s općim propisima o radu, te s općim aktima Općine, odnosno kolektivnim ugovorom, 
koji se primjenjuje na službenike i namještenike u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Kukljica, ako zakonom nije drukčije propisano.   
 

Članak 6. 
Rješenja o utvrđivanju plaće te drugih prava dužnosnika iz radnog odnosa donosi pročelnik 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kukljica.  
 

Članak 7. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju koeficijenata za obračun 
plaće načelnika i zamjenika načelnika Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ 
broj: 2/11). 
 

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

         Predsjednik 
 

         Franko Kurić 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KUKLJICA  
Općinsko vijće 
 
KLASA: 021-05/12-01/01  
URBROJ: 2198/22-01-12-25 
Kukljica, 18. travnja 2012. godine 
 
 
 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“, broj: 
4/09 i 7/09), Općinsko vijeće Općine Kukljica, na 25. sjednici, održanoj dana 18. travnja 
2012. godine, donosi  
 
 

O D L U K U 
o imenovanju člana Povjerenstva za utvrđivanje nerazvrstanih cesta na području 

Općine Kukljice 
 
 

Članak 1. 
Općinsko vijeće Općine Kukljica predlaže da se u Povjerenstvo za utvrđivanje nerazvrstanih 
na području Općine Kukljica imenuju:  
 
1. Šime Lisica pok. Konstantina 
2. Marin Boško 
3. Dario Karlić 
  

Članak 2. 
Imenovano Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke ima obvezu popisati sve nerazvrstane ceste 
na području Općine Kukljica, te isti dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kukljica 
u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka o izmjenama i dopunama stupa na snagu osmog dana od dana objave u 
Službenom glasniku Općine Kukljica.  

 
         Predsjednik 

 
         Franko Kurić 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KUKLJICA 
Općinsko vijeće 
 
KLASA: 350-02/12-01/01   
URBROJ: 2198/22-01-12-25 
Kukljica, 18. travnja  2012.  
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 4/09 
i 7/09), Općinsko vijeće Općine Kukljica na 25. sjednici, održanoj dana 18. travnja 2012. 
godine, d o n o s i  
 

ODLUKU  
o izmjenama i dopunama Odluke 

o uklju čivanju u projekt „Pokretanje lokalne akcijske grupe na otocima Zadarske 
županije“  

 
 

Članak 1. 
Članak 2. Odluke mijenja se i glasi „Za predstavnika Općine Kukljica u procesu formiranja 
LAG-a imenuje se Sandra Marušić, a kao njen zamjenik Marin Boško.“ 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 
Kukljica“. 

 
         Predsjednik 

               Općinskog vijeća 
 

         Franko Kurić 
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KUKLJICA 
Općinsko vijeće 
 
KLASA: 350-02/12-01/01   
URBROJ: 2198/22-01-12-25 
Kukljica, 18. travnja  2012.  
 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 4/09 
i 7/09), Općinsko vijeće Općine Kukljica na 25. sjednici, održanoj dana 18. travnja 2012. 
godine, d o n o s i  
 

ODLUKU 
 

Članak 1. 
Oslobađa se plaćanja Matica umirovljenika Općine Kukljica zakupa javne površine za 
postavu 2 stola ispred čajne kuhinje površine 10 m2 za ljeto 2012. godine.  
 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 
Kukljica“. 

         Predsjednik 
               Općinskog vijeća 

 
         Franko Kurić 
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www.opcina-kukljica.hr 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KUKLJICA 
Općinsko vijeće 
 
KLASA: 350-02/12-01/01   
URBROJ: 2198/22-01-12-25 
Kukljica, 18. travnja  2012.  
 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 4/09 
i 7/09), Općinsko vijeće Općine Kukljica na 25. sjednici, održanoj dana 18. travnja 2012. 
godine, d o n o s i  
 

ODLUKU 
 

Članak 1. 
Otpisuje se Matici umirovljenika Općine Kukljica porezni dug u iznosu od 1.103,23 kune u 
cijelosti.  
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 
Kukljica“. 
 

         Predsjednik 
               Općinskog vijeća 

 
         Franko Kurić 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KUKLJICA 
Općinsko vijeće 
 
KLASA: 350-02/12-01/01   
URBROJ: 2198/22-01-12-25 
Kukljica, 18. travnja  2012.  
 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 4/09 
i 7/09), Općinsko vijeće Općine Kukljica na 25. sjednici, održanoj dana 18. travnja 2012. 
godine, d o n o s i  
 
 

ODLUKU 
 

 
 

Članak 1. 
Odbija se zamolba Vesne Benić kojom traži financijsku pomoć za snimanje CD iz razloga jer 
ista sredstva nisu osigurana Proračunom za 2012. godinu.  
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Članak 2. 

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

 
 

         Predsjednik 
               Općinskog vijeća 

 
         Franko Kurić 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KUKLJICA 
Općinsko vijeće 
 
KLASA: 350-02/12-01/01   
URBROJ: 2198/22-01-12-25 
Kukljica, 18. travnja  2012.  
 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 4/09 
i 7/09), Općinsko vijeće Općine Kukljica na 25. sjednici, održanoj dana 18. travnja 2012. 
godine, d o n o s i  
 
 

ZAKLJU ČAK 
 

 
 

Članak 1. 
Ukoliko do 01. 05. 2012. godine Maja Kaštela vl. U.O. „KOD BARBA TOME“ ne podmiri 
dug, općinska načelnica neka istom uruči otkaz ugovora te neka mu se naloži da prostor koji 
je nadogradi ispred objekta sruši, a javnu površinu dovede u prvobitno stanje.  
 
 
 

Članak 2. 
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Kukljica“.  
 
 

 
 

         Predsjednik 
               Općinskog vijeća 

 
         Franko Kurić 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



Stranica 12 -– Broj 3    „Službeni glasnik Općine Kukljica“         19. travnja 2012. godine 
 

www.opcina-kukljica.hr 

 
 
 
 
 
 

    
 

    
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


