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 Na temelju članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine 
Dugi Rat («Službeni glasnik» - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 7/04) Općinsko poglavarstvo 
utvrđuje pročišćeni tekst Odluke o komunalnom doprinosu Općine Dugi Rat, koji obuhvaća Odluku o 
komunalnom doprinosu Općine Dugi Rat («Službeni glasnik» - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 
2/02), Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Dugi Rat («Službeni 
glasnik» - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 4/04) i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o 
komunalnom doprinosu Općine Dugi Rat («Službeni glasnik» - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 
7/04), a koji glasi:  
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ODLUKU 
o komunalnom doprinosu 

Općine Dugi Rat 
(pročišćeni tekst) 

 
I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 
 Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način utvrđivnja  visine komunalnog doprinosa, te visina  
komunalnog doprinosa u Općini Dugi Rat: 
- područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa u Općini Dugi Rat, 
- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa  utvđena  po m3  građevine, za pojedine zone, 
- način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa, 
- opći uvjeti  i razlozi  zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti  djelomično  ili potpuno 

oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa, 
- izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog  ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja 

komunalnog doprinosa. 
 

II. ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DORPINOSA 
 

Članak 2. 
 

 U Općini Dugi Rat  utvrđuju se zone za plaćanje komunalnog doprinosa, kako slijedi: 
- I. zona – obuhvaća područje od mora do državne ceste D-8 (magistrala) 
- II. zona – obuhvaća područje  iznad državne ceste D-8 (magistrale) sve do granice obuhvata građevne zone 

po PUP-a Općine Dugi Rat 
- III. zona – obuhvaća područje iznad građevne zone po PUP-u Općine Dugi  Rat i stara sela : Duće, Krug, 

Zeljovići i Jesenice. 
 

III. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA 
 

Članak 3. 
 

 Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m3 građevine kako slijedi:  
 
   Zona                                                            Volumen  objekta 
                   __________________________________________________________________                  
 
                    Do 400 m3      401 – 600 m3      601 – 800 m3     801 – 1200 m3    iznad 1200 m3 
 
  I Zona             25,00 kn          30,00 kn                40,00 kn              50,00 kn          60,00 kn 
 II Zona             20,00 kn          25,00 kn                35,00 kn              45,00 kn          55,00 kn 
III Zona             15,00 kn          20,00 kn                30,00 kn              40,00 kn          50,00 kn  
                   
 

Članak 4. 
 

 Sredstva komunalnog doprinosa utrošit će se za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
prema Programu izgradnje, kojeg za svaku godinu donosi Općinsko  vijeće, a prema  sljedećem rasporedu 
sredstava: 

- javne površine…………………….7,0% 
- nerazvrstane ceste…………….. 76,8% 
- groblja…………………………. ….3% 
- javna rasvjeta………………….…13,2% 
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IV. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA 

 
Članak 5. 

 
 Komunalni doprinos plaća se jednokratno. 
 

Članak 6. 
 

Plaćanje komunalnog doprinosa treba izvršiti u roku od 8 ( osam ) dana od dana pravomoćnosti 
rješenja kojim se obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa određuje visina istog. 

Za nepravodobne uplate komunalnog doprinosa obveznik komunalnog doprinosa plaća 
zakonske zatezne kamate. 

Članak 7. 
 
 Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se rješenjem. 
 Rješenje o komunalnom doprinosu donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat, kao i 
potvrdu o uplati komunalnog doprinosa. 
 Potvrda o plaćanju komunalnog doprinosa iz stavka 2. ovog članka predstavlja uvjet za 
izdavanja akta temeljem kojega se može graditi građevina. 
 
 

V. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA 
 

Članak  8. 
 

 Poglavarstvo Općine Dugi Rat može osloboditi u potpunosti obveze plaćanja komunalnog doprinosa 
investitore koji grade građevine  namjenjene zdravstvenoj  djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, 
športu, te predškolskom , osnovnom i srednjem obrazovanju, te građevine za potrebe javnih ustanova i 
trgovačkih društava koja su u vlasništvu Općine Dugi Rat i Splitsko-dalmatinske županije. 
 Poglavarstvo Općine Dugi Rat može osloboditi djelomično do iznosa od 50% obveza plaćanja investitore 
koji grade građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koja su u suvlasništvu Općine Dugi Rat i 
Splitsko-dalmatinske županije te investitore koji grade objekte i uređaje komunalne infrastrukture. 
 
 

VI. IZVORI SREDSTAVA U SLUČAJEVIMA OSLOBAĐANJA OD 
PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA 

 
Članak 9. 

 
 U slučaju oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 10. ove Odluke, sredstva potrebna 
za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz stavka 1. članka 22. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu, osigurat će se u proračunu Općine Dugi Rat iz sredstava poreznih prihoda. 
  
 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 10. 
 

 Danom primjene ove Odluke prestaju vrijediti Odluka o uvjetima i mjerilima za financiranje izgradnje 
komunalnih objekata  i uređaja na građevinskom zemljištu (“Službeni glasnik Općine Omiš”, br. 2/89) i Odluka o 
izmjeni Odluke o uvjetima i mjerilima  za financiranje izgradnje komunalnih objekata i uređaja na građevinskom 
zemljištu Klasa: 363-03/95-01/03, Urbroj: 2155/02-01-95-1 od 23. lipnja 1995. godine. 
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Članak 11. 

 
   Građevine izgrađene bez akta na temelju kojeg se može graditi ne smiju se priključiti na 
komunalnu infrastrukturu, kao i građevine za koje je u tijeku postupak građevinske inspekcije koji se 
odnosi na obustavu građenja ili uklanjanja građevine prema posebnom zakonu. 
 

Članak 12. 
 
 Postupak utvrđivanja komunalnog doprinosa koji je pokrenut prije stupanja na snagu ove 
Odluke, u kojem je zahtjevu za izdavanje rješenja priložena tehnička dokumentacija potrebna za izračun 
obveze, nastavit će se po odredbama Odluke o komunalnom doprinosu «Službeni glasnik» - službeno 
glasilo Općine Dugi Rat, broj: 2/02 i 4/04). 
 Na postupke utvrđivanja komunalnog doprinosa pokrenute prije stupanja na snagu ove Odluke, 
u kojima uz zahtjev za izdavanje rješenja o komunalnom doprinosu nije priložena tehnička 
dokumentacija za izračun obveze, primjenjivat će se odredbe ove Odluke. 
 

Članak 13. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Općine Dugi Rat” izvornog 
teksta kao i obje izmjene i dopune Odluke.  
 
 
KLASA: 021-05/02-01/08                                                                           PREDSJEDNIK  
  
URBROJ: 2155/02-01-02-1                OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Dugi Rat,  20. lipnja 2002. 
                                                                          Igor Mladin, dipl. ing. v.r.  
KLASA: 022-05/04-01/173 
URBROJ: 2155/02-01-04-02 
Dugi Rat, 22. srpnja 2004.  
 
KLASA: 022-05/04-01/173 
URBROJ: 2155/02-01-04-3 
Dugi Rat, 17. prosinca 2004.  
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 Na temelju  odredbi  čl. 26. stavak 1. Zakona o trgovini (Narodne novine broj: 49/03 – 
pročišćeni tekst, 103/03, 170/03 i  55/04) čl. 3. i 4. Pravilnika o radnom vremenu prodavaonica  i 
drugih oblika trgovine na malo (“Narodne novine” br. 80/02) i čl. 39. st. 1. toč. 10. Statuta 
Općine Dugi Rat (“Službeni glasnik” – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 1/01), Općinsko 
poglavarstvo Općine Dugi Rat  na 11. sjednici održanoj  05. listopada 2005. godine, donosi 
 
 
 

O D L U K A 
o izmjenama i dopunama Odluke o radnom 

vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine 
na malo na području Općine Dugi Rat 

 
Članak 1. 
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 Mijenja se članak 3. Odluke o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine 
na malo na području Općine Dugi Rat, Klasa. 330-01/01-01/01, Urbroj: 2155/02-03-01-1, od 
18. prosinca 2001. godine, na način da glasi:  
 

«Članak 3. 
 
 Prodavaonice mogu raditi radnim danom na način da mogu započeti sa radom 
najranije u 6, a završiti sa radom najkasnije u 22 sata. 
 Na dane državnog blagdana određenih Zakonom o blagdanima, spomendanima i 
neradnim danima u Republici Hrvatskoj («Narodne novine» broj: 136/02), kao i nedjeljom 
prodavaonice i drugi oblici trgovine na malo mogu raditi:  
 1.U zimskom periodu, od 01. listopada do 30. travnja  prodavaonice i drugi oblici 
trgovine na malo ne smiju raditi.  
 2. U ljetnom periodu, od 01. svibnja do 30. rujna prodavaonice i drugi oblici trgovine 
na malo rade najranije od 6 do najkasnije 10 sati. 
 3. Na blagdan Velike Gospe, odnosno 15. kolovoza prodavaonice i drugi oblici 
trgovine na malo ne smiju raditi.»    
     

Članak 2. 
 
 Članak 5. Odluke o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo na 
području Općine Dugi Rat, briše se. 
 

Članak 3. 
 
 Trgovac je dužan uskladiti radno vrijeme prodavaonice i drugih oblika trgovine na 
malo s odredbama ove Odluke u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu . 
 

Članak 4. 
 
 Ovlašćuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat da izradi pročišćeni tekst 
Odluke.  
 

Članak 5. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon donošenja, a primjenjuje  se od 01. 
studenog 2005. godine.  
 Ova Odluka će se objaviti u «Službenom glasniku» - službenom glasilu Općine Dugi 
Rat.  
 
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DUGI RAT 

OPĆINSKO POGLAVARSTVO 
 
KLASA: 022-05/05-01/234                                                              OPĆINSKI NAČELNIK: 
URBROJ: 2155/02-03-05-1 
Dugi Rat, 05. listopada 2005.                                                          Domagoj Vuković, ing.  v.r.     
 
 
 
                                                                                                                                          18 
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 Na temelju članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu 
prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo na području Općine Dugi Rat, Klasa: 022-05/05-
01/234, Urbroj: 2155/02-03-05-1, od 05. listopada 2005. godine, Općinsko poglavarstvo utvrđuje 
pročišćeni tekst Odluke o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo na 
području Općine Dugi Rat, koji obuhvaća Odluku o radnom vremenu prodavaonica i drugih 
oblika trgovine na malo na području Općine Dugi Rat, Klasa: 330-01/01-01/01, Urbroj: 
2155/02-03-01-1, od 18. prosinca 2001. godine,  i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o 
radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo na području Općine Dugi Rat , a 
koji glasi:  
 

ODLUKU 
o radnom vremenu prodavaonica 
i drugih oblika trgovine na malo  

na području općine Dugi  Rat 
(pročišćeni tekst) 

 
Članak 1. 

 
 Ovom Odlukom uređuje se radno vrijeme i raspored dnevnog i tjednog radnog vremena 
prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo radnim danom, nedjeljom, radno vrijeme u dane 
državnih blagdana  i neradne dane, te radno vrijeme tržnica na malo, sajmova , trgovina 
svježom, smrznutom ribom (ribarnice), ljekarni i benzinskih postaja, sukladno odredbama 
Pravilnika o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (“Narodne novine” 
br. 80/01). 
 

Članak 2. 
 

 Zbog potrebe razvitka turizma kao temeljne gospodarske grane,  te potreba i običaja 
stanovništva, ovom Odlukom utvrđuje se radno vrijeme i raspored radnog vremena za 
prodavaonice, tržnice na malo , sajmove, ribarnice, ljekarne , benzinske postaje i druge oblike 
trgovine na malo i izvan onog propisanog čl. 2. Pravilnika o radnom vremenu prodavaonica i 
drugih oblika trgovine na malo. 
 

Članak 3. 
 

 Prodavaonice mogu raditi radnim danom na način da mogu započeti sa radom 
najranije u 6, a završiti sa radom najkasnije u 22 sata. 
 Na dane državnog blagdana određenih Zakonom o blagdanima, spomendanima i 
neradnim danima u Republici Hrvatskoj («Narodne novine» broj: 136/02), kao i nedjeljom 
prodavaonice i drugi oblici trgovine na malo mogu raditi:   

1.U zimskom periodu, od 01. listopada do 30. travnja  prodavaonice i drugi oblici 
trgovine na malo ne smiju raditi.  
 2. U ljetnom periodu, od 01. svibnja do 30. rujna prodavaonice i drugi oblici trgovine 
na malo rade najranije od 6 do najkasnije 10 sati. 
 3. Na blagdan Velike Gospe, odnosno 15. kolovoza prodavaonice i drugi oblici 
trgovine na malo ne smiju raditi.    
 

Članak 4. 
 

 Na drugi uzastopni dan državnog blagdana  prodavaonice prehrambenih  roba na malo 
mogu raditi kao nedjeljom. 

 19



 Na radni dan uoči Božica (Badnjak) i Nove godine (Silvestrovo) sve prodavaonice i 
drugi oblici trgovine na malo završavaju s radom u 18,00 sati. 
 

Članak 5. 
 

 Benzinske postaje mogu raditi od 0,00 do 24,00 sati svakog dana. 
 

Članak 6. 
 

 Ljekarne mogu redovito poslovati sukladno odredbama čl. 3. ove Odluke. 
 

Članak 7. 
 

 Tržnice na malo mogu poslovati od 6,00 do 14,00 sati. 
 

Članak 8. 
 

 Prodaja svježe i smrznute ribe (ribarnica) može se obavljati radnim danom od 6,00 do 
14,00 sati. 
 

Članak 9. 
 

 Lokalni sajmovi mogu se održavati sukladno lokalnim običajima i potrebama građana u 
vremenu od 6,00 do 14,00 sati. 
 

Članak 10. 
 

 Trgovac može po vlastitoj odluci utvrditi radno vrijeme i raspored radnog vremena svog 
objekta kao i raditi jednokratno i dvokratno unutar vremena propisanog ovom Odlukom. 
 

Članak 11. 
 

 Trgovac je dužan radno vrijeme istaknuti na vidnom mjestu u objektu i kada je objekt 
otvoren i kada je zatvoren. 
 Obavijest o privremenom ili trajnom zatvaranju prodavaonice trgovac je dužan 
istaknuti na ulazu u prodavaonicu. 
 Trgovac je dužan u svakom objektu imati uredno ovjerenu prijavu radnog vremena 
prodavaonice. 
 

Članak 12. 
 

 Trgovac je dužan Općinskom  poglavarstvu Općine Dugi Rat petnaest (15) dana prije 
početka rada dostaviti obrazac prijave radnog vremena. 
 Ako prijava sadrži sve potrebne podatke, Općinsko poglavarstvo Općine Dugi Rat će u 
roku osam (8) dana od dana primitka ovjeriti prijavu radnog vremena i jedan primjerak vratiti 
trgovcu. 
 Trgovac je dužan obavijestiti Općinsko poglavarstvo Općine Dugi  Rat  o 
privremenom  ili trajnom zatvaranju prodavaonice najmanje deset (10) dana prije zatvaranja, a 
u hitnim  slučajevima (bolest, smrt u obitelji, nepredviđeni popis robe, inventura, nesreća i sl.) 
u roku od pet (5)  dana od zatvaranja prodavaonice. 
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Članak 13. 

 
 Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi tržna inspekcija, a primjenjuju se sankcije 
propisane Zakonom o trgovini (“Narodne novine” br. 49/03-pročišćeni tekst, 103/03, 170/03 i 
55/04). 
 

Članak 14. 
 

 Trgovac je dužan uskladiti radno vrijeme prodavaonice s odredbama ove Odluke u roku 
od 30 dana od dana njenog stupanja na snagu. 
 

Članak 15. 
 

 Ova Odluka, odnosno njeni sastavci stupili su na snagu na način kako je to regulirano 
člankom 16. izvornog teksta Odluke, odnosno člankom 5. Odluke o izmjenama i dopunama.  
 Članak 3. ove Odluke (pročišćeni tekst)  primjenjuje se od 01. studenog 2005. godine. 
 Ovaj pročišćeni tekst Odluke objavit će se u “Službenom glasniku” Općine   Dugi Rat.  
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DUGI RAT 

OPĆINSKO POGLAVARSTVO 
 
KLASA:  330-01/01-01/01                                                         
URBROJ: 2155/02-03-01-1                                               
Dugi Rat, 18. prosinca  2001. 
 
KLASA: 022-05/05-01/234 
URBROJ: 2155/02-03-05-1 
Dugi Rat, 05. listopada 2005.  
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 Temeljem članka  39. Statuta Općine Dugi Rat (»Službeni glasnik« - Službeno glasilo 
Općine Dugi Rat, broj 2/01), Općinsko poglavarstvo Općine Dugi Rat na 10 sjednici održanoj  
26. rujna 2005. godine, donosi 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju Povjerenstva za rješavanje problema zakupljenih  

poslovnih prostora 
 

I. 
 

Imenuje se Povjerenstvo  za rješavanje problema zakupljenih  poslovnih prostora u 
vlasništvu Općine Dugi Rat, u sastavu: 

 
1. Petar Kaćunko, za predsjednika 
2. Mr.sc. Mirko Klarić, za člana, 
3. Nevio  Tomić, za člana 
4. Stanko Čulić, za člana 
5. Zdravko Stanić, za člana 
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II. 
 

 Zadatak Povjerenstva iz toč. I. ovog Rješenja je da pregleda   dokumentaciju glede  svih 
poslovnih  prostora u vlasništvu Općine Dugi Rat, po potrebi pozove zakupoprimce  na razgovor 
, odredi premjeravanje  poslovnog prostora u slučaju sumnje u površinu istog,  neposrednim 
uvidom utvrdi  stanje  prostora, a zatim da podnese Poglavarstvu   pisano izvješće o poduzetim 
radnjama i predloži način rješavanja svakog  pojedinačnog problema . 
 

III. 
 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku» 
Općine Dugi Rat. 
 
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
 OPĆINA DUGI RAT  

OPĆINSKO POGLAVARSTVO 
 
KLASA:                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK: 
URBROJ: 2155/02-03-05-1 
Dugi Rat, 26. rujna  2005.                                                        Domagoj Vuković, ing.  v.r.  
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 Temeljem članka  39. Statuta Općine Dugi Rat (»Službeni glasnik« - Službeno glasilo 
Općine Dugi Rat, broj 2/01), Općinsko poglavarstvo Općine Dugi Rat na 14 sjednici održanoj  
03. studenog 2005. godine, donosi 
 

RJEŠENJE 
o osnivanju i imenovanju  Povjerenstva za dodjelu  

nagrada  nadarenim učenicima i studentima s područja općine Dugi Rat 
za školsku/akademsku  godinu 2004/2005.   

 
I. 

 
 Osniva se Povjerenstvo za dodjelu nagrada nadarenim učenicima i studentima  s područja 
općine Dugi Rat (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 
 

II. 
 

 U Povjerenstvo iz toč. I. ovog Rješenja imenuju se: 
1. Petar Kaćunko – za predsjednika, 
2. Josip Banović, dr.med. – za člana, 
3. Goran Tafra – za člana, 
4. Ines Kalebić, dipl.iur. – za člana, 
5. Ivanka Voloder, dipl.oec. – za člana. 
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III. 

 
 Zadatak Povjerenstva je da sukladno odredbama Pravila o odobravanju  nagrada  
nadarenim učenicima  i studentima na području općine Dugi Rat razmotri  pristigle ponude , te 
izradi Zapisnik odnosno listu kandidata kojima će se  dodijeliti nagrade. 
 

IV. 
 

 Ovo Rješenje objavit će se u «Službenom glasniku» Općine Dugi Rat. 
 
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
 OPĆINA DUGI RAT  

OPĆINSKO POGLAVARSTVO 
 
KLASA:                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK: 
URBROJ: 2155/02-03-05-1 
Dugi Rat, 03. studenog  2005.                                                  Domagoj Vuković, ing.  v.r.   
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 Temeljem članka  39. Statuta Općine Dugi Rat (»Službeni glasnik« - Službeno glasilo 
Općine Dugi Rat, broj 2/01), Općinsko poglavarstvo Općine Dugi Rat na 10 sjednici održanoj  
26. rujna 2005. godine, donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju  odgovorne osobe  za provođenje usklađivanja 

  Prostornog plana  uređenja područja općine Dugi Rat  s Uredbom Vlade RH 
 

I. 
 

DOMAGOJ VUKOVIĆ, ing., općinski načelnik, iz Bajnica, Poljička cesta 63, Jesenice, 
imenuje se za  odgovornu osobu  za provođenje usklađivanja  Prostornog plana  uređenja 
područja općine Dugi Rat  s Uredbom Vlade RH o uređenju  i zaštiti  zaštićenog  obalnog 
područja mora. 

 
II. 
 

 Ovo Rješenje stupa na snagu  danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku» 
Općine Dugi Rat. 
 
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
 OPĆINA DUGI RAT  

OPĆINSKO POGLAVARSTVO 
 
KLASA:                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK: 
URBROJ: 2155/02-03-05-1 
Dugi Rat, 26. rujna  2005.                                                         Domagoj Vuković, ing.  v.r.  
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 Temeljem članka  39. Statuta Općine Dugi Rat (»Službeni glasnik« - Službeno glasilo 
Općine Dugi Rat, broj 2/01), Općinsko poglavarstvo Općine Dugi Rat na 14 sjednici održanoj  
03. studenog 2005. godine, donosi 
 

RJEŠENJE 
 

I. 
 

 Razrješuje se GORAN TIČIĆ dužnosti privremenog ravnatelja Narodne knjižnice «Dugi 
Rat». 
 

II. 
 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku» 
Općine Dugi Rat. 
 
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
 OPĆINA DUGI RAT  

OPĆINSKO POGLAVARSTVO 
 
KLASA:                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK: 
URBROJ: 2155/02-03-05-1 
Dugi Rat, 03. studenog  2005.                                                   Domagoj Vuković, ing.  v.r.   
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 Temeljem članka  39. Statuta Općine Dugi Rat (»Službeni glasnik« - Službeno glasilo 
Općine Dugi Rat, broj 2/01), Općinsko poglavarstvo Općine Dugi Rat na 14 sjednici održanoj  
03. studenog 2005. godine, donosi 
 

RJEŠENJE 
 

I. 
 

Imenuje  se PETAR KAĆUNKO za privremenog ravnatelja Narodne knjižnice  «Dugi 
Rat» 

 
II 
 

  
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenog glasniku» 

Općine Dugi Rat. 
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SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA DUGI RAT  
OPĆINSKO POGLAVARSTVO 

 
KLASA:                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK: 
URBROJ: 2155/02-03-05-1 
Dugi Rat, 03. studenog  2005.                                                  Domagoj Vuković, ing.  v.r.   
 
 
 
                                                                                                                                          24 
 
 Temeljem članka  39. Statuta Općine Dugi Rat (»Službeni glasnik« - Službeno glasilo 
Općine Dugi Rat, broj 2/01), Općinsko poglavarstvo Općine Dugi Rat na 19 sjednici održanoj  
15. prosinca 2005. godine, donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
 
I. Razrješavaju se dužnosti članova Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine 

Dugi Rat.  
 1. Lucija Čepić,  
 2. Goran Tičić 
 
II. Ovaj zaključak objavit će se u «Službenom glasniku» - službenom glasilu Općine 

Dugi Rat.  
 
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
 OPĆINA DUGI RAT  

OPĆINSKO POGLAVARSTVO 
 
KLASA:                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK: 
URBROJ: 2155/02-03-05-1 
Dugi Rat, 15. prosinca  2005.                                                 Domagoj Vuković, ing.  v.r.   
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 Temeljem članka  39. Statuta Općine Dugi Rat (»Službeni glasnik« - Službeno glasilo 
Općine Dugi Rat, broj 2/01), Općinsko poglavarstvo Općine Dugi Rat na 19 sjednici održanoj  
15. prosinca 2005. godine, donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
 

I  Josip Mrkonjić se razrješava dužnosti člana Nadzornog odbora Turističke zajednice 
Općine Dugi Rat.  

  
II. Ovaj zaključak će se objaviti u «Službenom glasniku» - službenom glasilu Općine 

Dugi Rat.  
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SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
 OPĆINA DUGI RAT  

OPĆINSKO POGLAVARSTVO 
 
KLASA:                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK: 
URBROJ: 2155/02-03-05-1 
Dugi Rat, 15. prosinca  2005.                                                    Domagoj Vuković, ing.  v.r.   
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 Temeljem članka  39. Statuta Općine Dugi Rat (»Službeni glasnik« - Službeno glasilo 
Općine Dugi Rat, broj 2/01), Općinsko poglavarstvo Općine Dugi Rat na 19 sjednici održanoj  
15. prosinca 2005. godine, donosi 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 
 Za članove Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Dugi Rat delegiraju se:  
  1. Marija Pavić, iz Dugog Rata 
  2. Vanda Car, iz Jesenica  
 

II 
 
 Za člana nadzornog odbora Turističke zajednice Općine Dugi Rat delegira se:  

1. Dr. med. Josip Banović, iz Duća. 
 

III 
 
 Ovaj zaključak će se objaviti u «Službenom glasniku» - službenom glasilu Općine 
Dugi Rat.  
 
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
 OPĆINA DUGI RAT  

OPĆINSKO POGLAVARSTVO 
 
KLASA:                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK: 
URBROJ: 2155/02-03-05-1 
Dugi Rat, 15. prosinca 2005.                                                 Domagoj Vuković, ing.   v.r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 26



 27

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
IZDAJE: OPĆINA DUGI RAT, Poljička cesta 133. Dugi Rat 
TISAK: Općina Dugi Rat  
ADRESA UREDNIŠTVA:  21 315 Dugi Rat, Poljička cesta 133. 
   Tele/fax: 021/734-900 
   telefon: 021/735-291 
___________________________________________________________________________________________ 
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