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Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj: 76/07) te 
članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 4/09 i 7/09), Općinsko 
vijeće Općine Kukljica na svojoj 2. izvanrednoj sjednici održanoj dana 15. siječnja 2010. godine, 
donosi 
 
 

O D L U K U  
o pokretanju postupka za izmjenu i dopunu 
Prostornog plana uređenja Općine Kukljica 

 
 

Članak 1. 
Pravna osnova za izradu i donošenje izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kukljica 
(„Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 3/08) je Zakon o prostornom uređenju i gradnji („Narodne 
novine“ broj: 76/07). 
 

Članak 2. 
Razlozi za izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Općine Kukljica : se odnose na usklađivanje 
uvjeta gradnje sa stanjem u prostoru.  
 

Članak 3. 
Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Kukljica obuhvatit će cijelo područje Općine Kukljica 
(administrativne granice općina Kukljica). 
 

Članak 4. 
Ciljevi i programska polazišta izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kukljica  
su:prilagođavanje uvjeta gradnje sa specifičnim zahtjevima prostornog okruženja 
 
 

Članak 5. 
Pri izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kukljica koristiti će se važeći dokument 
prostornog uređenja za područje Općine, Prostorni plana uređenja Općine Kukljica (Službeni glasnik 
Općine Kukljica“ broj: 3/08) 
 

Članak 6. 
U postupku izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kukljica zatražit će se: stručna 
mišljenja, posebni uvjeti, odnosno prijedlozi za dopunu rješenja iz Prostornog plana uređenja Općine 
Kukljica od:  
 

a) tijela i osoba određenih posebnim propisima 
 

1. Upravni odjel za provedbu dokumenata, prostornog uređenja i gradnje Zadarske županije, 
Braće Vranjanina, Zadar, 

2. HRVATSKE CESTE d.d. Ispostava Zadar, Stube Narodnog lista bb, zadar 
 

 
b) 
Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će u roku od 30(trideset) dana dostaviti 
svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice, propisane dokumente i posebne uvjete) za izradu ovih 
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kukljica su:  

 
1. Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije, Braće Vranjanina 8, Zadar; 
2. Upravni odjel za provedbu dokumenata, prostornog uređenja i gradnje Zadarske 

županije, Braće Vranjanina, Zadar 
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Članak 7. 

Tijela i osobe određeni posebnim propisima moraju u zahtjevima odrediti važeće propise i njihove 
odredbe te druge stručne i ostale dokumente, na kojima temelje svoje zahtjeve u obuhvatu izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kukljica. 
Isti zahtjev iz stavka prvog ovog članka bit će dostavljeni i tijelima i osobama iz članka 6. podstavka 
b. ove Odluke.  
 

Članak 8. 
U svrhu usuglašavanja interesa Općine Kukljica, kao jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave i njenog gospodarstva sa zahtjevima, ciljevima i mogućnostima rješenja značajnim za 
razvoj, uređenje i oblikovanje prostora bit će organizirana stručna rasprava za sve navedene pravne 
subjekte iz članka 6. ove Odluke i stručna rasprava na Općinskom vijeću Općine Kukljica. 
Isti će moći i nakon stručne rasprave, kroz javnu raspravu, očitovanja, mišljenja i suglasnosti 
sudjelovati u izradi i donošenju plana sukladno propisima i sukladno svojim zahtjevima iz članka 7. 
ove Odluke. 
 

Članak 9. 
Rok za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kukljica je 01. ožujka 2010. 
godine. 
 

Članak 10. 
Izrada izmjene i dopune Prostorno planske dokumentacije financirat će se iz Proračuna Zadarske 
županije.   

Članak 11. 
Prostorni plan uređenja Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 3/08) izradio je 
Zavod za prostorno planiranje Zadarske županije, a s obzirom da su predmet Odluke izrada izmjenei 
dopune naprijed navedenog Plana neće se provoditi ponovni postupak za odabir stručnog izvođača već 
se posao povjerava prvom izrađivaču Zavodu za prostorno uređenje Zadarske županije.  
 
 

Članak 12. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom glasniku 
Općine Kukljica“.  
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KUKLJICA 
 
 
Klasa: 021-05/10-01/02 
Ur. broj: 2198/22-10-01 
Kukljica, 15. siječnja 2010. 
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