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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KUKLJICA 
Općinsko vijeće 
 
KLASA: 363-01/11-01/01 
URBROJ: 2198/22-01/11-01-19 
Kukljica, 19. lipnja 2011. 
 
Na temelju članka 3. 4., 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 
broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11) i 
članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 4/09 i 7/09), 
Općinsko vijeće Općine Kukljica, na 19. sjednici održanoj 19. lipnja 2011. godine, donijelo je 
 
 

O D L U K U  
o komunalnim djelatnostima na području Općine Kukljica 

 
 

 
I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Općine Kukljica (u daljnjem tekstu: 
Odluka) utvrđuju se komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Općine Kukljica, 
način i uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti te druga pitanja od značaja za obavljanje 
komunalnih djelatnosti na području Općine Kukljica.  
 

Članak 2. 
Na području Općine Kukljica obavljaju se slijedeće komunalne djelatnosti:  
 

1. prijevoz putnika u javnom prometu, 
2. održavanje čistoće javnih površina,  
3. odlaganje komunalnog otpada,  
4. održavanje javnih površina, 
5. održavanje nerazvrstanih cesta, 
6. tržnica na malo, 
7. održavanje groblja i prijevoz pokojnika, 
8. obavljanje dimnjačarskih poslova,  
9. održavanje javne rasvjete. 

 
Člankom 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je što se podrazumijeva pod 
pojmom svake od navedenih komunalnih djelatnosti iz ovog stavka.  
 
 

II. NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI 
 

 
Članak 3. 

Komunalne djelatnosti na području Općine Kukljica obavljaju:  
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1. Komunalno društvo „Sabuša II“ d.o.o. Kukljica, 
2. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji, i  
3. pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju poslova. 

 
Članak 4. 

Komunalno društvo „Sabuša II“ d.o.o. obavlja slijedeće komunalne djelatnosti:  
 

- odlaganje komunalnog otpada, 
- održavanje čistoće javnih površina, 
- održavanje javnih površina, 
- održavanje nerazvrstanih cesta, 
- održavane groblja.  

 
Komunalno poduzeće „Sabuša II“ d.o.o. obavlja komunalne djelatnosti iz stavka 1. ovog 
članka sukladno ovoj Odluci, posebnim propisima kojima se regulira obavljanje pojedine 
komunalne djelatnosti i odlukama Općinskog vijeća donesenih sukladno tim propisima, a na 
temelju ugovora koje zaključuje općinski načelnik.  
 
Navedeni ugovori zaključuju se na osnovi godišnjih Programa održavanja komunalne 
infrastrukture Općine Kukljica.  
 
 

III. NAČINI I UVJETI OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA TEMELJU 
UGOVORA O KONCESIJI 

 
 

Članak 5. 
Pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora mogu obavljati na području Općine Kukljica 
slijedeće komunalne djelatnosti:  
 

- obavljanje dimnjačarskih poslova,  
- prijevoz pokojnika, 
- prijevoz putnika u javnom prometu. 

 
Koncesija se može dati pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti iz 
stavka 1. ovog članka na vrijeme od najduže 30 godina. 
 

Članak 6. 
Postupak dodjele koncesije provodi se javnim natječajem, u skladu sa posebnim propisima 
koji reguliraju pitanje dodjela koncesija, Zakonom o komunalnom gospodarstvu te ovom 
Odlukom.  
 
Postupak dodjele koncesije započinje pripremnim radnjama koje uključuju imenovanje 
povjerenstva te pripremu natječajne dokumentacije.  
 
Odluku o početku postupka davanja koncesije donosi Općinski načelnik.  
 
Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo koje ima predsjednika i dva člana, a imenuje 
ga Općinski načelnik. 
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Članak 7. 
Odluku o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije donosi Općinski načelnik. 
Objava obavijesti o namjeri davanja koncesije mora sadržavati:  

- djelatnost za koju se daje koncesija,  
- vrijeme za koje se daje koncesija, 
- vrstu i opseg poslova, 
- način određivanja cijene za obavljanje poslova,  
- najniži iznos nakane za koncesiju te način i rok plaćanja, 
- jamstvo korisnika koncesije za ispunjenje ugovora, 
- način, mjesto i rok za podnošenje ponude, 
- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi, 
- mjesto i vrijeme otvaranja ponuda, 
- uvjeti za odabir najpovoljnije ponude, 
- ostali sadržaj propisan posebnim propisima.  

 
Oglas se objavljuje u „Narodnim novinama“ te na web stranici Općine Kukljica.  
 

Članak 8. 
Povjerenstvo iz članka 6. ove Odluke kod otvaranja ponuda sastavlja zapisnik o otvaranju 
ponuda te zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda čiji je sadržaj utvrđen propisima kojima je 
reguliran postupak javne nabave.  
 
Na osnovi prijedloga Povjerenstva Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću prijedlog 
odluke o dodjeli koncesije ili poništenju javnog natječaja.  
 

Članak 9. 
Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće.  
Kriteriji na kojima se temelji odabir najpovoljnije ponude:  
 

1. U slučaju ekonomski najpovoljnije ponude:  
- kvaliteta usluge (ugled ponuditelja, jamstva),  
- sposobnost ponuditelja za dugoročnu održivost razvoja za vrijeme trajanja koncesije i 

za kvalitetno ostvarivanje koncesije i drugih kriterija Propisanih Zakonom o 
koncesijama ili  

2. najviše ponuđena naknada za koncesiju.  
 
Ovisno o ciljevima koji se žele postići, davatelj koncesije odlučuje koje će kriterije 
primijeniti, a može utvrditi i dodatne uvjete i mjerila kao kriterij za odabir najpovoljnijeg 
ponuditelja. 
 
Kriterij za odabir ponude te rok trajanja koncesije utvrđuje se odlukom iz članka 6. stavka 1. 
ove Odluke i sastavni su dio natječajne dokumentacije.  
 

Članak 10. 
Odluka o davanju koncesije obvezno sadrži:  

1. djelatnost za koju se koncesija daje,  
2. vrijeme na koje se koncesija daje,  
3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,  
4. cijenu i način naplate za pružene usluge,  
5. obveze koncesionara,  
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6. drugi sadržaj propisan posebnim propisom kojim je regulirano davanje koncesije.  
 

Članak 11. 
Na temelju Odluke o davanju koncesije Općinski načelnik s odabranim ponuditeljem sklapa 
ugovor o koncesiji.  
Ugovor o koncesiji obvezno sadrži:  

1. djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje,  
2. vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje, 
3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,  
4. cijenu i način naplate za pružene usluge, 
5. prava i obveze davatelja koncesije,  
6. prava i obveze korisnika koncesije,  
7. jamstva korisnika koncesije, 
8. uvjete otkaza ugovora,  
9. ugovorne kazne.  

 
Članak 12. 

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne usluge na temelju koncesije iz članka 5. 
alineje 1. i 2. ove Odluke dužne su pri svakoj eventualnoj promjeni cijene odnosno tarife 
svojih usluga izvršiti prijavu cjenika, odnosno zatražiti prethodnu suglasnost Općinskog 
načelnika. 
 
Prijava cjenikom iz prethodnog stavka obvezno sadrži:  

- vrstu komunalne usluge, te način obračuna i plaćanja usluge,  
- strukturu postojeće cijene komunalne usluge, 
- predloženu novu cijenu usluge i njenu strukturu, 
- postupak promjene cijene s obrazloženjem i kalkulacijama,  
- dan primjene nove cijene.  

 
Članak 13. 

Općinski načelnik daje suglasnost na prijavu cjenika u roku od 15 dana od dana podnošenja 
zahtjeva za pribavljanje prethodne suglasnosti, a u protivnom će se smatrati da je suglasnost 
dana.  
 
U slučaju uskrate suglasnosti na prijavljeni cjenik od strane Općinskog načelnika, isti se ne 
može primjenjivati.  
 

Članak 14. 
Naknada za koncesiju uplaćuje se u korist Proračuna Općine Kukljica, a koristi se za građenje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture.  
 

IV. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH POSLOVA NA TEMELJU 
PISANOG UGOVORA 

 
Članak 15. 

Pravne i fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova mogu 
obavljati na području Općine Kukljica slijedeće komunalne djelatnosti-poslove:  

- održavanje javnih i zelenih površina, 
- održavanje nerazvrstanih cesta,  
- održavanje javne rasvjete. 
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Pod održavanje javnih i zelenih površina, podrazumijeva se održavanje uređenih i neuređenih 
zelenih površina, parkova i raslinja, sustava navodnjavanja na zelenim površinama, sadnja 
vijeća, izmjena sadnica, zalijevanje, održavanje krošnji, sadnica u vazama, uklanjanje 
suvišnog raslinja te skupljanje sitnog otpada i lišća sa zelenih površina.  
 
Pod održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva se održavanje površina koje se koriste za 
promet po bilo kojoj osnovi, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa, te 
gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstanu cestu. 
 
Pod obavljanjem poslova održavanja javne rasvjete podrazumijeva se održavanje objekata i 
uređaja javne rasvjete (zamjena dotrajalih i istrošenih elemenata javne rasvjete, zamjena 
dotrajalih stupova i ličenje istih), te podmirivanje troškova električne energije, za 
rasvjetljivanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta.  
 

Članak 16. 
Ugovor o povjeranju komunalnih poslova (u daljnjem tekstu:Ugovor) iz članka 15.stavka 
1.ove Odluke, može se zaključiti najdulje na vrijeme od 4 godine. 
Opseg i cijena komunalnih poslova odredit će se na osnovi Programa održavanja komunalne 
infrastrukture iz članka 28.stavka 3 Zakona o komunalnom gospodarstvu i troškovnika 
sačinjenog na temelju Programa održavanja komunalne infrastrukture za godinu u kojoj se 
zaključuje ugovor, a do isteka roka na koji se zaključuje ugovor, bit će utvrđeni u naprijed 
navedenim godišnjim programima i troškovnicima za predmetne poslove. 
U slučaju povećanja ili smanjenja opsega komunalnih poslova ili cijene, u tijeku roka na koji 
je zaključen ugovor, sporazumno će se sačiniti Anex ugovora kojeg odobrava Općinski 
načelnik. 
Cijena usluge isplaćuje se izvršitelju usluge prema dostavljenim računima o izvršenim 
poslovima, koje ovjerava osoba naručitelja koja vrši nadzor nad obavljanjem poslova. 
 

Članak 17. 
Postupak povjeravanja obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora iz članka 
15.ove Odluke, provodi se primjenom propisa kojima je uređen postupak javne nabave roba i 
usluga.  
 

Članak 18. 
Postupak iz članka 17.ove Odluke, provodi Povjerenstvo koje imenuje Općinski načelnik, 
posebno za svaki postupak glede pojedinih komunalnih poslova iz članka 15.ove Odluke. 
 

Članak 19. 
Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i 2 člana. 
 

Članak 20. 
Povjerenstvo iz članka 19.ove Odluke, provodi postupak otvaranja pristiglih ponuda na 
sjednici koja se mora održati najkasnije 3 ( tri) dana od isteka roka za podnošenje ponude. 
Prilikom otvaranja ponuda mogu biti nazočni ponuditelji. 
Ponude koje ne sadržavaju isprave navedene u ovoj Odluci smatrati će se nepravovaljanima. 
Na osnovi pristiglih ponuda Povjerenstvo će donijeti zaključak o prijedlogu za odabir 
najpovoljnije ponude, te će zaključak, zaprimljene ponude i pripadajuću dokumentaciju 
dostaviti Općinskom vijeću koje donosi odluku o odabiru ponude. 
Općinsko vijeće može donijeti odluku o neizboru niti jedne od ponuda pristiglih na natječaj s 
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time da je obvezno navesti temeljne razloge njihovog odbijanja. 
 

Članak 21. 
Ponude se podnose u zapečaćenoj koverti u Jedinstveni upravni odjel Općine Kukljica, 
neposredno ili putem pošte, preporučeno s naznakom ne otvaraj-za natječaj” u roku propisan 
Zakonom o javnoj nabavi. 
 

Članak 22. 
Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova na temelju odluke Općinskog vijeća Općine 
Kukljica o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova zaključuje Općinski načelnik. 
 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 23. 
Ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti ili pojedinih komunalnih poslova ostaju na 
snazi do isteka roka na koji su zaključeni ili do raskida istih. 
 

Članak 24. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 
Kukljica“.  
 

         Predsjednik 
         Općinskog vijeća 

 
         Franko Kurić 

 
REPUBLIKA HRVATSA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KUKLJICA 
Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/11-01/01 
URBROJ: 2198/22-01-11-19 
Kukljica, 19. lipnja 2011. 
 
Temeljem članka 32. Statuta Općine Kukljica («Službeni glasnik Općine Kukljica» broj: 4/09 
i 7/09) , Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 19.sjednici održanoj dana 19. lipnja 2011. 
godine, donosi slijedeću  
 
 

O D L U K U  
 
  
I 

Usvaja se u cijelosti izvješće Državne revizije o obavljenom uvidu u proračun i financijske 
izvještaje Općine Kukljica za 2010. godinu. 
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II 
Ovo Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u «Službenom 
glasniku Općine Kukljica». 
 

        Predsjednik Općinskog 
         vijeća 

 
              Franko Kurić 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KUKLJICA 
Općinsko vijeće 
 
KLASA: 363-01/11-01/01 
URBROJ: 2198/22-01/11-19 
Kukljica, 19. lipnja 2011. 
 
 
Temeljem članka 251. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ 
broj: 76/07, 38/09 i 55/11), a u svezi sa odredbama članka 33. stavak 4., 5. i 6. te odredba 
članka 245. stavak 1. Prekršajnog zakona („Narodne novine“ broj: 107/07) i članka 32. 
Statuta Općine Kukljica (Službeni glasnik Općine Kukljica 04/09 i  07/09), Općinsko vijeće 
Općine Kukljica na svojoj 19. sjednici održanoj dana 19. lipnja 2011. godine, donosi slijedeću 
  

O D L U K U  
o zabrani obavljanja građevinskih radova za vrijeme turističke sezone 

 
Članak 1. 

Zabranjuju se svi vanjski građevinski radovi na objektima i putovima u obalnom dijelu i 
centru mjesta Općine Kukljica osim radova od posebnog interesa za Općinu Kukljica od 01. 
srpnja do 01. rujna. 
 

Članak 2. 
Zabranjuju se svi građevinski radovi na objektima i putovima u ostalim dijelovima naselja u 
Općini Kukljica osim radova od posebnog interesa za Općinu Kukljica od 01. srpnja do 01. 
rujna, u vremenu od 17.00 do 9.00 sati. 
Građevinski radovi na objektima i putovima u ostalim dijelovima naselja u Općini Kukljica 
osim radova od posebnog interesa za Općinu Kukljica od 01. srpnja do 01. rujna, mogu se 
obavljati svakog dana u vremenu od 9.00 do 17.00 sati. 
 

Članak 3. 
Zabranjuju se svi radovi na popravcima brodova na svim istezalištima i lučicama koji su 
smješteni neposredno uz plažu ili se nalaze u centru mjesta (osim istezanja ili porinuća) i to u 
razdoblju od 01. srpnja do 01. rujna. 
 

Članak 4. 
Za izvođenje svih hitnih građevinskih zahvata građana i radova koji su od posebnog interesa 
za Općinu Kukljica potrebna je suglasnost pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Kukljica.. 
 



Stranica  - 9 - broj 4     „Službeni glasnik Općine Kukljica“      20. lipnja 2011. godine 
 

www.opcina-kukljica.hr 

Članak 5. 
Ova Odluka primjenjuje se za cijelo područje Općine Kukljica 
 

Članak 6. 
Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja komunalni redar Općine Kukljica. 
Radi provedbe ove Odluke komunalni redar Općine Kukljica je ovlašten:  
 

1. rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu pravila primjene 
odredaba ove Odluke, 

2. predložiti pokretanje prekršajnog postupka, 
3. izdati obvezan prekršajni nalog i izreći novčanu kaznu, 
4. na licu mjesta naplatiti novčanu kaznu od počinitelja prekršaja.  

 
Članak 7.   

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako 
postupi protivno odredbama članka 1., 2. i 3. ove Odluke. 

 
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna 
fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi. 

 
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i 
osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako postupi protivno odredbama članka 1., 2. 
i 3. ove Odluke. 

 
Članak 8. 

Komunalni redar Općine Kukljica je ovlašten naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjena 
prekršaja, ako je riječ o prekršaju za koji je propisana novčana kazna do 1.000,00 kuna za 
fizičku odgovornu osobu u pravnoj osobi te do 10.000,00 kuna za pravnu osobu i s njom 
izjednačene subjekte.   
 

Članak 9. 
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: 350-02/11-01/01   
URBROJ: 2198/22-01-11-19 
Kukljica, 19. lipnja 2011.  
 
Na temelju članka 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« 
broj 76/07, 38/09 i 55/11) i članka 32. Statuta Općine Kukljica (Službeni Glasnik Općine 
Kukljica br. 4/09 i 7/09) Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 19. sjednici održanoj 
dana 19. lipnja 2011. godine donijelo je slijedeću 
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ODLUKU 
o izradi Urbanističkog plana uređenja predio Pod Debra broj: 12 

Članak 1. 

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja predio Pod Debra broj: 12 , u 
daljnjem tekstu: Odluka. 

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA 

Članak 2. 

Urbanistički plan uređenja predio Pod Debra broj: 12, u daljnjem tekstu: Plan, izrađuju se 
temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09 i 
55/11), a sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Općine Kukljica (»Službeni glasnik 
Općine Kukljica« broj 03/08 i 7/10). 

II.  RAZLOZI ZA IZRADU PLANA 

Članak 3. 

Temeljni razlog za donošenje ove Odluke proizlazi iz potrebe formiranja građevinske zone S2 
na predjelu Pod Debra, nesmetana gradnja novih objekata i omogućavanje legalizacije 
postojećih objekta.  
 
 
III.  OBUHVAT PLANA 
 

Članak 4. 
 
Područje obuhvata UPU-a odnosi se na dio predjela Pod Debra UPU-a broj 12.  
 
 
IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA 
 

Članak 5. 
Područje na koje se odnosi UPU br. 12 je pretežito neizgrađeno.. U cilju postizanja 
kvalitetnog rješenja, bit će potrebno proglasiti zabranu izdavanja akata kojima se odobravaju 
zahvati u prostoru, odnosno građenje unutar područja obuhvata plana prema grafičkom 
prilogu , tijekom izrade i donošenja ovog Plana, a prema članku 127. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji ( NN 76/07, 38/09 i 55/11). 
 
 

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA 

Članak 6. 

Sagledavajući stanje u prostoru, poštujući uvjete i smjernice određene Prostornim planom 
uređenja Općine Kukljica, određuju se sljedeći ciljevi Plana: 
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- Omogućavanje legalizacije postojećih objekata i omogućavanje novih zahvata u 
prostoru, te ucrtavanje postojećih lokalnih putova.    

Programska polazišta Plana na području obuhvata, sukladno Zakonu, su: 

- Prostorni plan Zadarske županije ( „ Službeni glasnik Zadarske županije „ br. 02/01, 6/04,        
   2/05 i 17/06) 

- Prostorni plan uređenja Općine Kukljica (»Službeni glasnik Općine Kukljica«  broj 03/08 i 
7/10). 

 

VI. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA 

Članak 7. 

Za potrebe izrade Plana nije planirana izrada ostalih stručnih podloga (socioloških, 
demografskih, ekonomskih, energetskih, graditeljskih, hortikulturnih ili drugih). U izradi će 
se koristiti postojeća prostorno planska dokumentacija te raspoloživa dokumentacija prostora 
koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima. 

 

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA 

Članak 8. 

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade 
Plana iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima 
pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji 
(»Narodne novine« broj 76/07, 38/09 i 55/11) u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke 
o izradi 

VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I 
ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA 

Članak 9. 

Plan je izrađen na postojećoj katastarskoj podlozi. Koristit će se postojeća katastarska 
podloga.  

 

IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU 
ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH 
SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA 

Članak 10. 
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Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Plana će 
se zatražiti od: 

1. MUP  - zaštita od požara 

2. MUP – zaštita i spašavanje 

3. Komunalno poduzeće odgovorno za mrežu vodovoda i odvodnje unutar Općine Kukljica 

4. Hrvatske vode 

5. HEP 

6. Uprava za Županijske ceste 

7. Konzervatorski odjel u Zadru 

8. druga tijela s javnim ovlastima ako se ukaže potreba. 

X. ROK ZA IZRADU PLANA 

Članak 11. 

Za izradu Plana utvrđuju se sljedeći rokovi: 

- dostava zahtjeva za izradu Plana od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima - u 
roku od najviše 30 dana, 

- izrada Nacrta prijedloga Plana za potrebe prethodne rasprave - u roku od najviše 60 dana po 
isteku roka za dostavu zahtjeva, 

- izrada Prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 60 dana od prihvaćanja 
izvješća o prethodnoj raspravi, 

- javni uvid u Prijedlog Plana - u trajanju od najviše 30 dana, 

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 30 dana od proteka roka za davanje 
pisanih prijedloga i primjedbi, 

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 15 dana od prihvaćanja izvješća 
o javnoj raspravi, 

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana, 

- izrada Konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 30 dana od isteka roka za dobivanje 
mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima. 

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA 

Članak 13. 

Izradu UPU-a financirat će investitor koji planira izgradnju građevine unutar prostornog 
obuhvata predmetnog UPU-a, temeljem posebno zaključenog Ugovora o uređenju 
građevinskog zemljišta sa Općinom Kukljica. 

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE 
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Članak 14. 

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke tijelima i osobama određenim posebnim 
propisima i navedenim člankom 10. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za 
dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana. 

Tijela i osobe određeni posebnim propisima moraju u zahtjevima sukladno Zakonu odrediti 
važeće propise i njihove odredbe te druge stručne i ostale dokumente, na kojima temelje svoje 
zahtjeve u obuhvatu prostornog plana. 

Rok dostave zahtjeva određen je člankom 11. ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe, određeni 
posebnim propisima (članak 10. ove Odluke), ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat 
će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se, u izradi i donošenju Plana poštivati uvjeti koje 
za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti. 

Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i 
graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove - Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, 
10000 Zagreb. 

Članak 15. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine 
Kukljica«. 

                                                                                Predsjednik: 
                                                                   

                                                                               Franko Kurić 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
. 
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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                   

 
 


