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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KUKLJICA  
Općinsko vijće 
 
KLASA: 021-05/13-01/01  
URBROJ: 2198/22-01-13-3 
Kukljica, 31. kolovoza 2013. godine 
 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“, broj: 
2/13), Općinsko vijeće Općine Kukljica, na 3. izvanrednoj sjednici, održanoj dana 31. 
kolovoza 2013. godine, donosi  
 

O D L U K U   
o neprihvaćanju odluke načelnika o obustavi od primjene odluke o osnivanju radnog tijela 

 
Članak 1. 

Općinsko vijeće ne prihvaća odluku načelnika o obustavi od primjene odluke o osnivanju 
radnog tijela donijete 23.08. a dostavljene predsjednici općinskog vijeća 26.08.2013.godine 
KLASA: 022‐02/13‐01/01, URBROJ: 2198/22‐04/01‐13‐01 ( u daljem tekstu:Odluka). 
 

OBRAZLOŽENJE 
Člankom 45. Statuta općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 2/13), 
Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim statutom, osnivati druga stalna i 
povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog 
vijeća, pripreme prijedloga i drugih akata, davanja prijedloga i mišljenja u svezi pitanja koja 
su na dnevnom redu Općinskog vijeća. 
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim 
odlukama. 
Najam prostora kafića „Ive“ istekao je vlasniku U.O. Ive u travnju 2013. Općina ga je shodno 
ugovoru o najmu u zakonskom roku obavijestila da mu najam neće biti produžen zbog 
neurednog podmirivanja najamnine. Vlasnik U.O. Ive koji je sa općinom imao ugovor o 
najmu odbio je isti vratiti u posjed općini. 
Općina je pokrenula na sudu postupak za iseljenje koji je bio u završnoj fazi postupka. Novi 
načelnik je po preuzimanju dužnosti uskratio punomoć odvjetniku Vrkiću koji je općinu 
zastupao po tom predmetu. 
Vlasnik U.O. Ive iako je u prostoru kafića „Ive“ protuzakonito, nastavio je isti nesmetano 
koristiti i ne samo to nego se i proširio, rješenjem pročelnika o najmu javne površine(terasa). 
To ne bi mogao da načelnik nije povukao punomoć odvjetniku Vukiću i da nema usmenu ako 
ne i pismenu suglasnost načelnika. 
Na sve upite da objasni status prostora kafića „Ive“ načelnik se oglušio. 
Da je načelnik postupio u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća o zakupu i kupoprodaji 
poslovnog prostora od 02. ožujka 2012., da nije povukao punomoć odvjetniku i dozvolio 
proširenje vlasniku U.O. „Ive“, Općinsko vijeće ne bi imalo potrebu osnivati radno tijelo. 
Zbog svega gore navedenog ne prihvaćamo odluku načelnika i ostajemo pri svojoj ranije 
donijetoj odluci. 

                     Predsjednica 
 

    Gorana Poropat, dr. med., v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KUKLJICA  
Općinsko vijće 
 
KLASA: 021-05/13-01/01  
URBROJ: 2198/22-01-13-3 
Kukljica, 31. kolovoza 2013. godine 
 
 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“, broj: 
2/13), Općinsko vijeće Općine Kukljica, na 3. izvanrednoj sjednici, održanoj dana 31. 
kolovoza 2013. godine, donosi  
 

O D L U K U 
o neprihvaćanju odluke načelnika o obustavi odluke o poništenju protuzakonite odluke 

općinskog načelnika da Županijskoj lučkoj upravi Zadar prepusti upravljanje općinskom 
komunalnom infrastrukturom na nautičkim vezovima 

 
Članak 1. 

Općinsko vijeće ne prihvaća odluku načelnika o obustavi odluke o poništenju protuzakonite 
odluke općinskog načelnika da Županijskoj lučkoj upravi Zadar prepusti upravljanje 
općinskom komunalnom infrastrukturom na nautičkim vezovima donijete 23.08. a 
dostavljene predsjednici općinskog vijeća 26.08.2013.godine KLASA: 022‐02/13‐01/01, 
URBROJ: 2198/22‐04/01‐13‐01 ( u daljem tekstu:Odluka). 
 

OBRAZLOŽENJE 
U skladu sa člankom 48. Zakona o lokalnoj i regionalnoj(područnoj) samoupravi ( NN33/01, 
60/01,129/05, 109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12) i člankom 32. Statuta općine Kukljica 
(„Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 2/13), o stjecanju i otuđivanju nekretnina i 
pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom većom od vrijednosti od 70.000kn odlučuje 
predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ‐ Općinsko vijeće. 
Komunalna infrastruktura (voda, struja, sanitarni čvor) na nautičkim vezovima je imovina 
koja daleko nadmašuje iznos od 70.000 kn. 
Komunalno društvo Sabuša II d.o.o. je u 100% vlasništvu Općine Kukljica i direktor istog ne 
može donijeti takvu odluku bez suglasnosti općinskog načelnika, a općinski načelnik bez 
odluke Općinskog vijeća. 
Zbog svega gore navedenog ostajemo pri svojoj odluci.     
   

               Predsjednica 
 

        Gorana Poropat, dr. med., v.r. 
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KUKLJICA  
Općinsko vijće 
 
KLASA: 021-05/13-01/01  
URBROJ: 2198/22-01-13-3 
Kukljica, 31. kolovoza 2013. godine 
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“, broj: 
2/13), Općinsko vijeće Općine Kukljica, na 3. izvanrednoj sjednici, održanoj dana 31. 
kolovoza 2013. godine, donosi  
 

ODLUKU 
o neprihvaćanju odluke načelnika o obustavi odluke o poništenju protuzakonite odluke 

općinskog načelnika o davanju u zakup površina na pomorskom dobru direktnom pogodbom 
kafiću Fox i slastičarni Hajduk 

 
Članak 1 

Općinsko vijeće ne prihvaća odluku načelnika o obustavi odluke o poništenju protuzakonite 
odluke općinskog načelnika o davanju u zakup površina na pomorskom dobru direktnom 
pogodbom kafiću „Fox“ i slastičarni „Hajduk“ donijete 23.08. a dostavljene predsjednici 
općinskog viječa 26.08.2013.godine KLASA: 022‐02/13‐01/01, URBROJ: 
2198/22‐04/01‐13‐01 ( u daljem tekstu:Odluka). 
 

OBRAZLOŽENJE 
Jedan od prihoda općine su i prihodi od koncesija u skladu sa člankom 68. Zakona o lokalnoj i 
regionalnoj(područnoj) samoupravi ( NN33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08,36/09,150/11, 
144/12) i člankom 81. Statuta općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 
2/13). 
Shodno navedenom zakonu odlukom općinskog vijeća osnovana je komisija za dodjelu 
koncesija na pomorskom dobru, pa kako se iznajmljene površine nalaze na pomorskom dobru 
(u neposrednoj blizini mora) općinski načelnik i pročelnik jedinstvenog upravnog odjela 
trebali su vlasnike kafića Fox i slastičarne Hajduk uputiti na istu da zatraže koncesijsko 
odobrenje. 
Umjesto toga kako stoji u obrazloženju gore navedene odluke načelnika, pročelnik je 
sa vlasnicima kafića „Fox“ i slastičarne „Hajduk“ sklopio direktnu pogodbu pozivajući se na 
Odluku o zakupu javnih površina (Službeni glasnik općine Kukljica 1/12), a načelnik tvrdi da 
on nije donio nikakvu odluku jer on za to kao nije ni nadležan. 
Pritom zaboravlja da je shodno članku 74. Zakona o lokalnoj i regionalnoj(područnoj) 
samoupravi te članku 47. statuta općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 
2/13), upravo on zadužen da nadzire zakonitost rada i akata upravnih tijela Općine, pa tako i 
te odluke. 
Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela sigurno nije na svoju ruku (bez suglasnosti 
načelnika) donio odluku o direktnoj pogodbi. 
Da je načelnik postupio u skladu sa svojim ovlastima i poništio odluku pročelnika o 
direktnoj pogodbi, te uputio vlasnike kafića“Fox“ i slastičarne „Hajduk“ na komisiju za 
dodjelu koncesija, OV‐e nebi ni donosilo ovakvu odluku. Zbog svega gore navedenog 
ostajemo pri svojoj odluci. 
 

 
         Predsjednica 

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

ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KUKLJICA  
Općinsko vijće 
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KLASA: 021-05/13-01/01  
URBROJ: 2198/22-01-13-3 
Kukljica, 31. kolovoza 2013. godine 
 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“, 
broj: 2/13), Općinsko vijeće Općine Kukljica, na 3. izvanrednoj sjednici, održanoj dana 31. 
kolovoza 2013. godine, donosi  
 
 

O D L U K U  
o poništenju Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika 

općinskog načelnika iz radnog odnosa 
 
 

Članak 1. 
Poništava se Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog 
načelnika iz radnog odnosa, donesena na 2. sjednici Općinskog vijeća KLASA: 021-05/13-
01/01, URBROJ: 2198/22-13-01/2, od 17. kolovoza 2013. godine. 
 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a objavit će se u službenom glasniku Općine 
Kukljica.  
 

         Predsjednica 
 

        Gorana Poropat, dr. med., v.r. 
REPUBLIKA HRVATSKA  
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KUKLJICA 
Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/13-01/01   
URBROJ: 2198/22-01-13-3 
Kukljica, 31. kolovoza  2013.  
 
Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj 28/10), i članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik 
Općine Kukljica“ broj: 2/13), Općinsko vijeće Općine Kukljica, na prijedlog Općinskog 
načelnika  na 3. izvanrednoj sjednici održanoj 31. kolovoza 2013. godine, donosi 
 
 
 
 

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

iz radnog odnosa  
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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 2,00 
Zamjenik općinskog načelnika 1,70 
 

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: 1/13). 
 
 

Članak 8. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a objavit će se u službenom glasniku Općine 
Kukljica.  
 
 

         Predsjednica 
 

        Gorana Poropat, dr. med., 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, Kukljica b.b., telefon: 023/373-229; 373-590 
Službeni glasnik objavljuje se i na: www.opcina-kukljica.hr                    

 


