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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 VIJEĆE 
 
KLASA: 400-05/11-01/01 
URBROJ: 2198/22-01/11-01-20 
Kukljica, 06. rujna 2011. 
 
Temeljem članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08) te članka 32. 
Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 4/09 i 7/09), Općinsko 
vijeće Općine Kukljica na 20. sjednici, održanoj dana 06. rujna 2011. godine, d o n o s i 

 
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

OPĆINE KUKLJICA ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 30.06. 2011. GODINE 
 

I. 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kukljica za razdoblje 01.01. do 30.06. 
2011. godine sadrži:  

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA   
PRIHODI POSLOVANJA 1.730.869,52 kn 1.730.869,52 kn 
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 kn 
RASHODI POSLOVANJA 1.157.067,14 kn 1.652.989,53 kn 

 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 495.922,39 kn 
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK 77.879,99 kn 
 

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE 
GODINE 

 

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE -51.360,56 kn 
 

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA  
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00 kn 
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA 25.000,00 kn 
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -25.000,00 kn 
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ 
PRETHODNE GODINE + NETO 
FINANCIRANJE/ZADUŽIVANJE 

1.519,43 kn 

 
II 

Ostvarenje prihoda i rashoda po ekonomskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, programskoj 
klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda.  
 

III 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračun Općine Kukljica za razdoblje od 01.01. do 30.06. 
2011. godine stupa na snagu osnog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 
Kukljica.  
 
          PREDSJEDNIK 
          Franko Kurić 
     
 



Stranica  - 3 - broj 6     „Službeni glasnik Općine Kukljica“      07. rujna 2011. godine 
 

www.opcina-kukljica.hr 

 
 
 
 
  
 



Stranica  - 4 - broj 6     „Službeni glasnik Općine Kukljica“      07. rujna 2011. godine 
 

www.opcina-kukljica.hr 

 
 
 
 
 
 



Stranica  - 5 - broj 6     „Službeni glasnik Općine Kukljica“      07. rujna 2011. godine 
 

www.opcina-kukljica.hr 

 
 
 
 
 
 



Stranica  - 6 - broj 6     „Službeni glasnik Općine Kukljica“      07. rujna 2011. godine 
 

www.opcina-kukljica.hr 

 
 
 
 
 
 



Stranica  - 7 - broj 6     „Službeni glasnik Općine Kukljica“      07. rujna 2011. godine 
 

www.opcina-kukljica.hr 

 
 
 
 
 
 



Stranica  - 8 - broj 6     „Službeni glasnik Općine Kukljica“      07. rujna 2011. godine 
 

www.opcina-kukljica.hr 

 
 
 
 
 
 



Stranica  - 9 - broj 6     „Službeni glasnik Općine Kukljica“      07. rujna 2011. godine 
 

www.opcina-kukljica.hr 

 
 
 
 
 
 



Stranica - 10 - broj 6     „Službeni glasnik Općine Kukljica“      07. rujna 2011. godine 
 

www.opcina-kukljica.hr 

 
 
 
 
 
 



Stranica - 11 - broj 6     „Službeni glasnik Općine Kukljica“      07. rujna 2011. godine 
 

www.opcina-kukljica.hr 

 
 
 
 
 
 



Stranica - 12 - broj 6     „Službeni glasnik Općine Kukljica“      07. rujna 2011. godine 
 

www.opcina-kukljica.hr 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KUKLJICA 
Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/11-01/01 
URBROJ: 2198/22-01/11-20 
U Kukljici, 06. rujna 2011. 
 
 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 4/09 
i 7/09), Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 20. sjednici održanoj dana 06. rujna 2011. 
godine, donosi slijedeću  
 
 

O D L U K U 
o usvajanju izvješća o radu načelnice Općine Kukljica  

 
 
 

Članak 1. 
Usvaja se u cijelosti izvješće o radu načelnice Općine Kukljica za period siječanj – lipanj 
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 HRVATSA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KUKLJICA 
Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/11-01/01 
URBROJ: 2198/22-01-11-20 
Kukljica, 06. rujna 2011. 
 
Temeljem članka 22. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 125/08), članka 12. 
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), članka 9. Odluke o komunalnim 
djelatnostima na području Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 4/11) i 
članka  32. Statuta Općine Kukljica («Službeni glasnik Općine Kukljica» broj: 4/09 i 7/09) , 
Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 20. sjednici održanoj dana 06. rujna 2011. godine, 
donosi slijede 
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O D L U K U 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja  

za dodjelu koncesije prijevoza pokojnika na području  
Općine Kukljica 

 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom odabire se najpovoljniji ponuditelj kojemu se dodjeljuje koncesija prijevoza 
pokojnika na području Općine Kukljica.  
 

Članak 2. 
Temeljem utvrđenih elemenata kriterija za odabir najpovoljnijeg ponuditelja iz obavijesti o 
namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine 
Kukljica koja je objavljena u Narodnim novinama broj 87/2011, koncesija iz članka 1. ove 
Odluke dodjeljuje se ponuditelju CVJEĆARSKO ARANŽERSKI I TRGOVAČKI OBRT 
„NINA“, Kali, Otočka cesta 67, kao najpovoljnijem ponuditelju.   
 

Članak 3. 
Rok na koji se daje koncesija iz članka 1. ove Odluke je 3 (tri) godine, a počinje teći danom 
potpisivanja Ugovora o koncesije.  
 

Članak 4. 
Naknada za koncesiju iznosi 3.300,00 kuna godišnje. 
Koncesionar će 50 % naknade za koncesiju iz st. 1. ovog članka platiti po potpisivanju 
ugovora, a ostatak do kraja tekuće godine. 
Za svaku slijedeću godinu koncesionar je koncesiju dužan uplatiti najkasnije mjesec dana 
prije isteka godine za koju se naknada plaća.  
 

Članak 5. 
Cijena prijevoza pokojnika na području Općine Kukljica iznosi 250,00 kuna, a prijevoz 
pokojnika izvan otoka Ugljana 5,00 kuna po prijeđenom kilometru. 
 

Članak 6. 
CVJEĆARSKO ARANŽERSKI I TRGOVAČKI OBRT „NINA“, Kali, Otočka cesta 67, 
obvezan je potpisati Ugovor o koncesiji u roku od 10 dana od trenutka kada Odluka o odabiru 
najpovoljnijeg ponuditelja postane konačna.   
 

Članak 7. 
Davatelj koncesije nema posebne uvjete kojima tijekom koncesije mora udovoljavati 
ponuditelj, osim uvjeta navedenih u dokumentaciji za nadmetanje, a u slučaju eventualne 
potrebe za posebnim uvjetima davatelj koncesije i koncesionar će iste sporazumno riješiti. 
 

Članak 8. 
Ovlaštenja davatelja koncesije:  
Davatelj koncesije može jednostavno raskinuti ugovor o koncesiji uz otkazni rok od mjesec 
dana u slijedećim slučajevima: 

a) ako koncesionar uskrati pružanju usluga, 
b) ako koncesionar nije platio naknadu za koncesiju u određenom roku , 
c) ako koncesionar svojom krivnjom ne započne s izvršavanjem ugovora o koncesiji u 

ugovorenom roku,  



Stranica - 14 - broj 6     „Službeni glasnik Općine Kukljica“      07. rujna 2011. godine 
 

www.opcina-kukljica.hr 

d) ako je koncesionar prenio na treću osobu svoja prava iz ugovora o koncesiji. 
 

Članak 9. 
Prava i obveze koncesionara: 
Koncesionar se obvezuje poslove prijevoza pokojnika obavljati trajno i kvalitetno, te ne može 
uskratiti izvršavanje usluga ni pod kojim uvjetima, a prilikom obavljanja poslova dužan je 
pridržavati se pravila struke i Zakonskih propisa.  
 
Koncesionar se obvezuje davatelju koncesije plaćati naknadu za koncesiju najkasnije mjesec 
dana prije isteka godine za koju se naknada plaća.  
 
 

Obrazloženje 
 

Općina Kukljica objavila je 26. srpnja 2011. godine Obavijest o namjeri davanja koncesije za 
obavljanje djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Kukljica u Narodnim 
novinama broj 87/2011 i na web stranici Općine Kukljica www.opcina-kukljica.hr . 
Na natječaj je pravovremeno pristigla 1 (jedna) ponuda i to:  

1. CVJEĆARSKO ARANŽERSKI I TRGOVAČKI OBRT „NINA“, Kali, Otočka 
cesta 67. 

 
Pregledom dostavljene ponude, te analizom uvjeta sposobnosti za ostvarivanje koncesije 
utvrđeno je da ponuda u postupnosti ispunjava uvjete tražene u Obavijesti o namjeri davanja 
koncesije za obavljanje djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Kukljica. 
Ponuditelj je dostavio ponudu u kojoj je ponudio godišnju naknadu za koncesiju u visini od 
3.300,00 kuna te  ponuditelj ima sposobnost ostvarivanja koncesije na osnovi dostavljenih 
podataka, pa je sukladno odredbi članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu i članka 22. 
Zakona o koncesijama, odlučeno kao u izreci ove Odluke. 
 
Uputa o pravnom lijeku:  
 
Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba u roku od 3 dana od dana primitka ove Odluke. 
Žalba se podnosi Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave sukladno članku 147. 
Zakona o javnoj nabavi.  
 

        Predsjednik 
               Općinskog vijeća 

 
                   Franko Kurić 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KUKLJICA 
Općinsko vijeće 
 
KLASA: 350-02/11-01/01   
URBROJ: 2198/22-01-11-20 
Kukljica, 06. rujna 2011.  
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 
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Općine Kukljica br. 4/09 i 7/09) Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 20. sjednici 
održanoj dana 06. rujna 2011. godine donijelo je slijedeću 
 

ODLUKU 
o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko - turističke zone  

„Zelena Punta“  - UPU broj: 13 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone 
„Zelena Punta“ – UPU broj 13 u Kukljici (u daljnjem tekstu: Plan). 
Izrada ovog Plana temelji se na odredbama članka 78. - 102. Zakona o prostornom uređenju i 
gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09 , 55/11 i 90/11), a sukladno odredbama 
Prostornog plana uređenja Općine Kukljica (»Službeni glasnik Općine Kukljica« broj 03/08 i 
7/10). 
 

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA 

Članak 2. 

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana proizlazi iz odredbe članka 26. stavka 1. alineje 2. 
te članka 75., 76. i 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 
76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) (u daljnjem tekstu: Zakon), kao i utvrđene obveze iz članka 102. 
stavka 1. alineje 13. Prostornog plana uređenja Općine Kukljica (»Službeni glasnik Općine 
Kukljica« broj 03/08 i 7/10). 

 
III.  OBUHVAT PROSTORNOG PLANA 
 

Članak 3. 
Granica obuhvata Plana utvrđena je u Prostornim planom uređenja Općine Kukljica 
(»Službeni glasnik Općine Kukljica« broj 03/08 i 7/10), a prikazana je na kartografskom 
prikazu 4. Građevinska područja naselja u mjerilu 1:5000.  
 
 
IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA 
 

Članak 4. 
Ocjenom stanja u prostoru utvrđeno je:  
Područje za koje se izrađuje Plan je ugostiteljsko – turističke namjene na području Općine 
Kukljica.  
Područje je izgrađeno.  
Zbog dotrajalosti građevina potrebno je izvršiti zahvat u prostoru na način da se djelom 
rekonstruiraju postojeće građevine, a dijelom ukloniti iz prostora.  
Od izgradnje naselja do danas u prostoru su vršena samo blage pa gotovo i nikakve korekcije.   
Predviđa se gradnja novih objekata te obogaćivanje ponude naselja kroz razne sadržaje, što će 
omogućiti produljenje turističke sezone i pružanju gostiju raznih usluga u turizmu. 
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Također poradit će se na uređenju okoliša i plaža koje obuhvaća područje Plana. 
  

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA 

Članak 5. 
Ciljevima i programskim polazištima, određuju se, obzirom na utvrđenu ocjenu stanja u 
prostoru, način ostvarivanja planskih ciljeva. 
Odstupanje od utvrđenih ciljeva i programskih polazišta Plana moguće je u koliko se u 
postupku izrade i donošenja Plana utvrdi da ista u dijelu ili cijelosti nije moguće provesti jer 
su u suprotnosti sa zahtjevima i mišljenjima tijela iz članka 11. Odluke ili su u suprotnosti sa 
zakonskim i podzakonskim propisima, te pravilima struke.  
 

Članak 6. 
Slijedom zahtjeva za temeljitom funkcionalnom i građevinskom rekonstrukcijom cijele 
ugostiteljsko-turističke zone utvrđuju se slijedeći ciljevi i programska polazišta:  
 

- građevinska rekonstrukcija smještajnih objekata, uklanjanje dijela objekata i gradnja 
novih objekta; 

- povećanje standarda smještaja na 4-5 zvjezdica i kompletiranje dopunskih sadržaja s 
time u skladu;  

- izgradnja parking mjesta za smještaj vozila;  
- izgradnjom  pratećih sadržaja obogaćenje ugostiteljske ponude;   
- povećanje kvalitete okoliša dopunskim intervencijama u pojas obale – plaže; 
- proširenje ponude sportsko-rekreacijskih sadržaja;  
- rekonstrukcija svih infrastrukturnih sustava unutar obuhvata. 

 

VI. POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA  

Članak 7. 
Za potrebe izrade Plana, prostornim obuhvatom i drugim pojedinostima, koristi će se stručne 
podloge izrađene za potrebe izrade PPU Općine Kukljica te raspoloživa dokumentacija 
prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim 
propisima.  

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA 

Članak 8. 
Stručna rješenja prostornog plana izradit će isti stručni izrađivač  s kojim će se sklopiti 
Ugovor o izradi Plana.  
  
VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I 
ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA 
 

Članak 9. 
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. 
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Korisnik prostora – CONING TURIZAM d.d. obvezan je izrađivaču Plana, odnosno, 
Nositelju izrade Plana, odmah po potpisu Ugovora o izradi Plana, dostaviti ažurnu posebnu 
geodetsku podlogu.  
  
IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU 
ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG 
DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI 
PROSTORNOG PLANA 

Članak 10. 
Tijela i osobe koje za potrebe izrade Plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u 
postupku njegove izrade su:  
 

1. Zavod za prostorno uređenje Zadarske Županije;  
2. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel Zadar; 
3. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Odjel za očuvanje biološke i 

krajobrazne raznolikosti;  
4. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Zadarska;  
5. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Zadar, 

Odjel za zaštitu i spašavanje;  
6. Hrvatske vode, VGO za vidno područje Dalmatinskih slivova;  
7. Sabuša d.o.o. 
8. HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zadar; 
9. Hrvatska agencija za poštu i telekomunikacije;  
10. Hrvatske ceste d.d., Ispostava Zadar; 
11. Županijska uprava za ceste na području Zadarske županije;  
12. Turistička zajednica Općine Kukljica; 
13. Zadarska županija, Upravni odjel za turizam i pomorstvo;  
14. Zadarska županija, Upravni odjel za gospodarstvo; 
15. i druga tijela s javnim ovlastima ako se ukaže potreba. 

 
Članak 11. 

Na temelju članka 79. Zakona, tijela i osobe iz prethodnog članka pozivaju se da u roku od 30 
dana dostave zahtjev za izradu Plana na adresu Nositelja izrade. Ukoliko zahtjevi ne budu 
dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema. Zahtjev se smatra dostavljenim datumom 
dostave naznačenim na službenoj povratnici.  
Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice i propisane dokumente. U zahtjevu se moraju 
odrediti važeći propisi i njihove odredbe, te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelji 
zahtjev u obuhvatu Plana.   
 
X. ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH 
FAZA 
 

Članak 12. 
Utvrđuju se rokovi trajanja postupka izrade i donošenja Plana po fazama 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 – CONING TURIZAM 
d.d.; 
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- 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.  
 
XI. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE 
ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE, TIJEKOM IZRADE 
I DONOŠENJA PROSTORNOG PLANA 
 

Članak 13. 
Na području obuhvaćenom izradom Plana ne propisuju se posebne mjere zabrane izdavanja 
akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje tijekom izrade i donošenja 
Plana.  

XII. IZVORI FINANCIRANJA 

Članak 14. 
Sredstva za izradu Plana osigurat će se u rebalansu proračuna Općine Kukljica za 2011. 
godinu sa korisnikom zemljišta – CONING TURIZAM d.d. – Općina Kukljica, prije početka 
izrade nacrta prijedloga Plana sa prethodnom raspravom, ugovoriti i realizirati naknadu 
troškova izrade plana.   
 
XIII. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 15. 

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

                                                                                Predsjednik: 
                                                                   

                                                                               Franko Kurić 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KUKLJICA 
Općinsko vijeće 
 
KLASA: 350-02/11-01/01   
URBROJ: 2198/22-01-11-20 
Kukljica, 06. rujna 2011.  
 
 
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 20. sjednici 
održanoj dana 06. rujna 2011. godine donijelo je slijedeću 
 

ODLUKU 
o izradi Urbanističkog plana uređenja rekreacijske zone  

„Sabuša“  - UPU broj: 16 
 
 

III. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja rekreacijske zone „Sabuša“ – UPU 
broj 16 u Kukljici (u daljnjem tekstu: Plan). 
Izrada ovog Plana temelji se na odredbama članka 78. - 102. Zakona o prostornom uređenju i 
gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09 , 55/11 i 90/11), a sukladno odredbama 
Prostornog plana uređenja Općine Kukljica (»Službeni glasnik Općine Kukljica« broj 03/08 i 
7/10). 

IV. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA 

Članak 2. 

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana proizlazi iz odredbe članka 26. stavka 1. alineje 2. 
te članka 75., 76. i 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 
76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) (u daljnjem tekstu: Zakon), kao i utvrđene obveze iz članka 102. 
stavka 1. alineje 16. Prostornog plana uređenja Općine Kukljica (»Službeni glasnik Općine 
Kukljica« broj 03/08 i 7/10). 

III.  OBUHVAT PROSTORNOG PLANA 
 

Članak 3. 
Granica obuhvata Plana utvrđena je u Prostornim planom uređenja Općine Kukljica 
(»Službeni glasnik Općine Kukljica« broj 03/08 i 7/10), a prikazana je na kartografskom 
prikazu 4. Građevinska područja naselja u mjerilu 1:5000.  
 
IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA 
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Članak 4. 
Ocjenom stanja u prostoru utvrđeno je:  
Područje za koje se izrađuje Plan je rekreacijske namjene na području Općine Kukljica.  
Područje nije izgrađeno.  
Područje obuhvaćeno Planom je komunalno neopremljeno,  prometno izuzetno loše 
povezano, šumsko obraslo područje, neuređena plaža.  

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA 

Članak 5. 
Ciljevima i programskim polazištima, određuju se, obzirom na utvrđenu ocjenu stanja u 
prostoru, način ostvarivanja planskih ciljeva. 
Odstupanje od utvrđenih ciljeva i programskih polazišta Plana moguće je u koliko se u 
postupku izrade i donošenja Plana utvrdi da ista u dijelu ili cijelosti nije moguće provesti jer 
su u suprotnosti sa zahtjevima i mišljenjima tijela iz članka 11. Odluke ili su u suprotnosti sa 
zakonskim i podzakonskim propisima, te pravilima struke.  
 

Članak 6. 
Slijedom zahtjeva za temeljitom funkcionalnom i građevinskom rekonstrukcijom cijele 
rekreacijske zone utvrđuju se slijedeći ciljevi i programska polazišta:  
 

- izgradnja i uređenje šetnice;  
- uređenje morske plaže; 
- izgradnja komunalne infrastrukture;  
- izgradnja prometne infrastrukture;  
- izgradnja sanitarnih čvorova;  
- postavljanje prizemnih montažnih građevina u svrhu ugostiteljsko – turističke 

namjene. 

VI. POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA  

Članak 7. 
Za potrebe izrade Plana, prostornim obuhvatom i drugim pojedinostima, koristi će se stručne 
podloge izrađene za potrebe izrade PPU Općine Kukljica te raspoloživa dokumentacija 
prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim 
propisima.  

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA 

Članak 8. 
Stručna rješenja prostornog plana izradit će isti stručni izrađivač  s kojim će se sklopiti 
Ugovor o izradi Plana.  
  
VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I 
ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA 
 

Članak 9. 
Sukladno odredbama članka 17. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, 
obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (Narodne 
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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 – koncesionar obvezan je izrađivaču Plana, odnosno, Nositelju izrade Plana, 
odmah po potpisu Ugovora o izradi Plana, dostaviti ažurnu posebnu geodetsku podlogu.  
  
IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU 
ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG 
DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI 
PROSTORNOG PLANA 

Članak 10. 
Tijela i osobe koje za potrebe izrade Plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u 
postupku njegove izrade su:  
 

16. Zavod za prostorno uređenje Zadarske Županije;  
17. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel Zadar; 
18. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Odjel za očuvanje biološke i 

krajobrazne raznolikosti;  
19. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Zadarska;  
20. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Zadar, 

Odjel za zaštitu i spašavanje;  
21. Hrvatske vode, VGO za vidno područje Dalmatinskih slivova;  
22. Sabuša d.o.o. 
23. HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zadar; 
24. Hrvatska agencija za poštu i telekomunikacije;  
25. Hrvatske ceste d.d., Ispostava Zadar; 
26. Županijska uprava za ceste na području Zadarske županije;  
27. Turistička zajednica Općine Kukljica; 
28. Zadarska županija, Upravni odjel za turizam i pomorstvo;  
29. Zadarska županija, Upravni odjel za gospodarstvo; 
30. i druga tijela s javnim ovlastima ako se ukaže potreba. 

 
Članak 11. 

Na temelju članka 79. Zakona, tijela i osobe iz prethodnog članka pozivaju se da u roku od 30 
dana dostave zahtjev za izradu Plana na adresu Nositelja izrade. Ukoliko zahtjevi ne budu 
dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema. Zahtjev se smatra dostavljenim datumom 
dostave naznačenim na službenoj povratnici.  
Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice i propisane dokumente. U zahtjevu se moraju 
odrediti važeći propisi i njihove odredbe, te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelji 
zahtjev u obuhvatu Plana.   
 
X. ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH 
FAZA 
 

Članak 12. 
Utvrđuju se rokovi trajanja postupka izrade i donošenja Plana po fazama 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 – koncesionara; 
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- 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.  
 
XI. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE 
ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE, TIJEKOM IZRADE 
I DONOŠENJA PROSTORNOG PLANA 
 

Članak 13. 
Na području obuhvaćenom izradom Plana ne propisuju se posebne mjere zabrane izdavanja 
akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje tijekom izrade i donošenja 
Plana.  

XII. IZVORI FINANCIRANJA 

Članak 14. 
Sredstva za izradu Plana osigurat će se u rebalansu proračuna Općine Kukljica za 2011. 
godinu sa korisnikom zemljišta – koncesionar – Općina Kukljica, prije početka izrade nacrta 
prijedloga Plana sa prethodnom raspravom, ugovoriti i realizirati naknadu troškova izrade 
plana.   
 
XIII. ZAVRŠNE ODREDBE 

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                   

 
 


