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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: 2198/22-01/12-01-24 
Kukljica, 27. ožujka 2012. 
 
 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 4/09 
i 7/09), Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 24. sjednici održanoj dana 27. ožujka 
2012. godine, donosi slijedeći  
 
 

ZAKLJU ČAK 
o usvajanju izvješća o radu načelnice Općine Kukljica  

 
 
 

Članak 1. 
Usvaja se u cijelosti izvješće o radu načelnice Općine Kukljica za period srpanj – prosinac 
2011. godine. 
 

 
 

Članak 2. 
Ovaj Zaključak 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: 2198/22-01-12-24 
Kukljica, 27. ožujka  2012. godine 
 
Na temelju članka 28. st.4.  Zakona o komunalnom gospodarstvu («NN» broj 26/03.-
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 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 svojoj 24. sjednici održanoj dana 27. ožujka  2012. godine donijelo je 
sljedeći 
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Z A K LJ U Č A K 

 
o 

prihvaćanju Izviješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 
za obavljanje djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade za 2011. godinu 

 
 
 

1. Prihvaća se Izviješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za  
      obavljanje djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade za 2011. godinu, koje  
      se nalazi u privitku i  čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 
 

 
  
       2.  Ovaj Zaključak objavit će se  u« Službenom glasniku Općine Kukljica ». 
 
 

 
                                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća   

                                                                         
                                                                                                              Franko Kurić 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KUKLJICA  
Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/12-01/01  
URBROJ: 2198/22-01-12-24 
Kukljica, 27. ožujka  2012. godine 
 
Na temelju članka 30. st. 5.  Zakona o komunalnom gospodarstvu («NN» broj 26/03.-
pročišćeni tekst, 110/04, 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 svojoj 24. sjednici održanoj dana  27. ožujka  2012. godine donijelo je sljedeći 
 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
 
o 

prihvaćanju Izviješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture Općine Kukljica za 2011. godinu 

 
 
 

1. Prihvaća se Izviješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture Općine Kukljica za 2011. godinu, koje se nalazi u privitku i  čini 
sastavni dio ovog Zaključka. 
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       2.  Ovaj Zaključak objavit će se  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: 2198/22-01-12-24 
Kukljica, 27. ožujka 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 24. sjednici 
održanoj dana 27. ožujka 2012. godine donijelo je slijedeću 

  

ODLUKU 
o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko - turističke zone  

„Veliki Karantun“  - UPU broj 15 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone 
„Veliki Karantun“  - UPU broj 15. 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. 
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stavka 1. alineje 15. 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 nije izgrađeno.  
Predviđa se gradnja objekata te obogaćivanje ponude naselja kroz razne sadržaje, što će 
omogućiti produljenje turističke sezone i pružanju gostiju raznih usluga u turizmu. 
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 izgradnjom ugostiteljsko-
turističke zone utvrđuju se slijedeći ciljevi i programska polazišta:  
 

- izgradnja smještajnih objekata,; 
- standard smještaja na 4 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; 
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- proširenje ponude sportsko-rekreacijskih sadržaja;  
- izgradnja 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. 
Korisnik prostora – LUKA UDŽENIJA 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 unutarnjih poslova, Područni ured za zaštitu i spašavanje Zadar, Odjel za 

zaštitu i spašavanje;  
4. Hrvatske vode, VGO za vidno područje Dalmatinskih slivova;  
5. Sabuša d.o.o. 
6. HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zadar; 
7. Hrvatska agencija za poštu i telekomunikacije;  
8. Hrvatske ceste d.d., Ispostava Zadar; 
9. Županijska uprava za ceste na području Zadarske županije;  
10. Turistička zajednica Općine Kukljica; 
11. Zadarska županija, Upravni odjel za turizam i pomorstvo;  
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12. 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 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 – LUKA UDŽENIJA; 

- 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. 
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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 investitor LUKA UDŽENIJA, 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.  
 
XIII. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 15. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga 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: 2198/22-01-12-24 
Kukljica, 27. ožujka 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 24. sjednici 
održanoj dana 27. ožujka 2012. godine donijelo je slijedeću 

  

ODLUKU 
o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko - turističke zone  
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„Rasovica – Pod Forča“  - UPU broj 14 
 
 

III.  OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone 
„Rasovica – Pod Forča“  - UPU broj 14. 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 14. 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 nije izgrađeno.  
Predviđa se gradnja objekata te obogaćivanje ponude naselja kroz razne sadržaje, što će 
omogućiti produljenje turističke sezone i pružanju gostiju raznih usluga u turizmu. 
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 
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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 izgradnjom ugostiteljsko-
turističke zone utvrđuju se slijedeći ciljevi i programska polazišta:  
 

- izgradnja smještajnih objekata,; 
- standard smještaja na 4 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;  
- izgradnja 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. 
Korisnik prostora – TERRA NEKRETNINE d.o.o. 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:  
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13. Zavod za prostorno uređenje Zadarske Županije;  
14. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel Zadar; 
15. Ministarstvo unutarnjih poslova, Područni ured za zaštitu i spašavanje Zadar, Odjel za 

zaštitu i spašavanje;  
16. Hrvatske vode, VGO za vidno područje Dalmatinskih slivova;  
17. Sabuša d.o.o. 
18. HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zadar; 
19. Hrvatska agencija za poštu i telekomunikacije;  
20. Hrvatske ceste d.d., Ispostava Zadar; 
21. Županijska uprava za ceste na području Zadarske županije;  
22. Turistička zajednica Općine Kukljica; 
23. Zadarska županija, Upravni odjel za turizam i pomorstvo;  
24. 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 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 – TERRA 
NEKRETNINE  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. 
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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 investitor TERRA NEKRETNINE 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.  
Ukoliko u roku iz stavka 1. ovog članka investitor ne sklopi Ugovor smatrat će se da je 
odustao od izrade predmetnog Plana.  
 
XIII. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 15. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga 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: 2198/22-01-12-24 
Kukljica, 27. ožujka 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 
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Općine Kukljica br. 4/09 i 7/09) Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 24. sjednici 
održanoj dana 27. ožujka 2012. godine donijelo je slijedeću 

  

ODLUKU 
o izradi Urbanističkog plana uređenja stambene zone  

„Mikulja“  - UPU broj 1 
 
 

V. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja stambene zone „Mikulja“  - UPU 
broj 1. 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). 
 

VI.  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 1. 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 stambene namjene na području Općine Kukljica.  
Područje je djelomično izgrađeno.  
Predviđa se gradnja stambenih objekata.  
Također poradit će se na uređenju okoliša i plaža koje obuhvaća područje Plana. 
  

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA 



Stranica 14 -– Broj 2    „Službeni glasnik Općine Kukljica“         27. ožujka 2012. godine 
 

www.opcina-kukljica.hr 

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 izgradnjom stambene zone 
utvrđuju se slijedeći ciljevi i programska polazišta:  
 

- izgradnja stambenih objekata,; 
- legalizacija postojećih objekata; 
- ucrtavanje puteva; 
- izgradnja parking mjesta za smještaj vozila;  
- izgradnja 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. 
Korisnik prostora – LUKA UDŽENIJA 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 
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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:  
 

25. Zavod za prostorno uređenje Zadarske Županije;  
26. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel Zadar; 
27. Ministarstvo unutarnjih poslova, Područni ured za zaštitu i spašavanje Zadar, Odjel za 

zaštitu i spašavanje;  
28. Hrvatske vode, VGO za vidno područje Dalmatinskih slivova;  
29. Sabuša d.o.o. 
30. HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zadar; 
31. Hrvatska agencija za poštu i telekomunikacije;  
32. Hrvatske ceste d.d., Ispostava Zadar; 
33. Županijska uprava za ceste na području Zadarske županije;  
34. 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 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 –WOLFGANG 
SPATH; 

- 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;  
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- 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 investitor WOLFGANG SPATH, 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.  
 
 
 
XIII. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 15. 

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

 
                                                                                Predsjednik: 

                                                                   
                                                                               Franko Kurić 

 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
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OPĆINA KUKLJICA 
Općinsko vijeće 
 
KLASA: 350-02/12-01/01   
URBROJ: 2198/22-01-12-24 
Kukljica, 27. ožujka 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 24. sjednici 
održanoj dana 27. ožujka 2012. godine donijelo je slijedeću 

  

ODLUKU 
o izradi Urbanističkog plana uređenja stambene zone  

„Mikulja vrh“  - UPU broj 2 
 
 

VII.  OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja stambene zone „Mikulja vrh“  - UPU 
broj 2. 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). 
 

VIII.  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 2. 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 stambene namjene na području Općine Kukljica.  
Područje je izgrađeno.  
Predviđa se gradnja stambenih objekata.  
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 izgradnjom stambene zone 
utvrđuju se slijedeći ciljevi i programska polazišta:  
 

- izgradnja stambenih objekata,; 
- legalizacija postojećih objekata; 
- ucrtavanje puteva; 
- izgradnja parking mjesta za smještaj vozila;  
- izgradnja 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. 
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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 – WOLFGANG SPATH 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:  
 

35. Zavod za prostorno uređenje Zadarske Županije;  
36. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel Zadar; 
37. Ministarstvo unutarnjih poslova, Područni ured za zaštitu i spašavanje Zadar, Odjel za 

zaštitu i spašavanje;  
38. Hrvatske vode, VGO za vidno područje Dalmatinskih slivova;  
39. Sabuša d.o.o. 
40. HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zadar; 
41. Hrvatska agencija za poštu i telekomunikacije;  
42. Hrvatske ceste d.d., Ispostava Zadar; 
43. Županijska uprava za ceste na području Zadarske županije;  
44. 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 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 –WOLFGANG 
SPATH; 



Stranica 20 -– Broj 2    „Službeni glasnik Općine Kukljica“         27. ožujka 2012. godine 
 

www.opcina-kukljica.hr 

- 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 investitor WOLFGANG SPATH, 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.  
 
 
XIII. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 15. 

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

                                                                               Franko Kurić 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KUKLJICA  
Općinsko vijće 
 
KLASA: 021-05/12-01/01  
URBROJ: 2198/22-01-12-24 
Kukljica, 27. ožujka 2012. godine 
 
 
 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“, 
broj: 4/09 i 7/09), i članka 4. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora 
Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 1/12), Općinsko vijeće Općine 
Kukljica, na 24. sjednici, održanoj dana 27. ožujka 2012. godine, donosi  
 
 

P R I J E D L O G   
o imenovanju člana Povjerenstva za provedbu javnog natječaja 

 
 

I. 
Općinsko vijeće Općine Kukljica predlaže da se u Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja 
temeljem članka 4. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora Općine 
Kukljica imenuje:  
 
1. SANDRA MARUŠIĆ, iz Kukljice. 
  

II. 
Ovaj prijedlog objavit će se u «Službenom glasniku Općine Kukljica». 
 

         Predsjednik 
 

         Franko Kurić 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KUKLJICA  
Općinsko vijće 
 
KLASA: 021-05/12-01/01  
URBROJ: 2198/22-01-12-24 
Kukljica, 27. ožujka 2012. godine 
 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“, 
broj: 4/09 i 7/09), i članka 12. Odluke o davanju u zakup javnih površina Općine Kukljica 
(„Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj 1/12), Općinsko vijeće Općine Kukljica, na 24. 
sjednici, održanoj dana 27. ožujka 2012. godine, donosi  
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P R I J E D L O G   

o imenovanju člana Povjerenstva za provedbu javnog natječaja 
 

I. 
Općinsko vijeće Općine Kukljica predlaže da se u Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja 
temeljem članka 12. Odluke o davanju u zakup javnih površina Općine Kukljica imenuje:  
 
1. ŠIME LISICA, pok. Konstantina, iz Kukljice. 
  

II. 
Ovaj prijedlog objavit će se u «Službenom glasniku Općine Kukljica». 
 

         Predsjednik 
 

         Franko Kurić 
 
 
 
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: 2198/22-01/12-01-24 
Kukljica, 27. ožujka 2012. 
 
 
Temeljem članka 32. Statuta Općine Kukljica («Službeni glasnik Općine Kukljica» broj: 4/09 
i 7/09) , Općinsko vijeće Općine Kukljica na 24. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2012. 
godine, donosi slijedeću:  
 

O D L U K U  
 

 
Članak 1. 

Temeljem zamolbe odobrava se Marinku Mavra iz Kukljice obračun komunalnog doprinosa 
za nekretninu na čest. zem. 816 i 825/2 k.o. Kukljica po cijeni od 8,00 kuna po m3. 
 

 
 

Članak 2. 
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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„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                    

 


